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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 เพือ่การเลีย้งชพี (BBASICRMF) 

ตลาดหุน้โลกปรับตัวขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ไดใ้นระหว่างเดอืนพฤศจกิายน น าโดยตลาดหุน้ในประเทศที่พัฒนาแลว้อย่าง

สหรัฐฯ และยุโรป ที่สามารถปรับขึน้ท าจุดสงูสุดใหม่ได ้ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดอืน ท าใหโ้ดยรวมแลว้ตลาดปรับ

ลดลง 2.5% จากปัจจัยกดดันจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ ์Omicron ซึง่องคก์ารอนามัยโลกจัดเป็นสายพันธุ์

ที่น่ากังวล โดยคาดว่าจะแพร่ระบาดไดเ้ร็วกว่าและยังหลบภูมคิุม้กันไดด้ว้ย ปัจจัยดังกล่าวสรา้งความกังวลต่อการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิโลก และการกลับมาใชม้าตรการการเดนิทางที่เขม้งวดมากขึน้ รวมถงึซ ้าเตมิปัญหาซัพพลายเชนที่มีอยู่ใหย้ืดยาว

ออกไปอกี ทัง้ดา้นโลจสิตกิสแ์ละแรงงาน ส่งผลใหป้ระเด็นเงนิเฟ้อนัน้อาจจะคลีค่ลายชา้กว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ขอ้มูล

เกีย่วกับไวรัสกลายพันธุยั์งมีความไม่ชัดเจนอยู่มาก และถงึแมวั้คซนีทีใ่ชกั้นในปัจจุบันมปีระสทิธภิาพต่อตา้นไวรัส Omicron ได ้

ลดลง บรษัิทยาทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีmRNA คาดว่าการคดิคน้และแจกจ่ายวัคซนีรุ่นใหม่จะใชเ้วลาภายในไตรมาส 1 ของปีหนา้ ซึง่ท า

ใหค้วามหวังในการรับมือกับไวรัสนี้ยังคงมีอยู่ และดว้ยความที่ประเด็นความกังวลในลักษณะนี้ไม่ใช่เรือ่งใหม่ เชือ่ว่าความเสีย่ง

ดา้นลบของตลาดหุน้จะมอียูจ่ ากัด    

ขณะทีใ่นเดอืนธันวาคมนี้ จะมกีารประชมุนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึง่ตลาดคาดการณ์ถงึแผนการ

เริม่ลดขนาด QE เป็นอกีปัจจัยที่ตลาดรอดูความชัดเจนของการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงนิของ Fed โดยการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิโลกนั้น แมว้่าการฟ้ืนตัวจากแรงส่งจากภาคการผลิตในสหรัฐฯ และยูโรโซน จะเริม่ชะลอตัวลง แต่การผ่อนคลาย

มาตรการล็อคดาวน์เขา้สู่ภาวะปกตมิากขึน้นัน้ ส่งผลใหดั้ชนีภาคการบรกิารฟ้ืนตัวกลับขึน้มาเป็นล าดับ รวมถงึแรงส่งจากหลาย

ประเทศในวงกวา้งชว่ยเป็นแรงหนุนต่อโมเมนตัมการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโดยภาพรวมได ้ดังนัน้ Fed ยังคงเดนิหนา้ลดความผ่อน

คลายทางการเงนิต่อไป และถงึแมจ้ะมีการระบาดของ COVID-19 มากขึน้เมื่อมีการเปิดเมือง แต่เชือ่ว่าการที่ประเทศต่างๆ จะ

กลับไปใชน้โยบายล็อคดาวน์เต็มรูปแบบอย่างทีเ่คยท าน่าจะมไีม่มากหรอืมเีพียงช่วงสัน้ๆ โดยเพือ่ควบคุมใหจ้ านวนผูป่้วยยังอยู่

ภายใตข้ีดจ ากัดในการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่การล็อคดาวน์นานเพื่อใหไ้วรัสหายไป ผลกระทบต่อเศรษฐกจิจงึน่าจะมี

ค่อนขา้งจ ากัด ดา้นผลประกอบการไตรมาสสามที่ผ่านมาของสหรัฐฯ บรษัิทส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราการท าก าไรที่ดีกว่าคาด 

ท่ามกลางความกังวลต่อผลกระทบจากเงนิเฟ้อ ซึง่เป็นปัจจัยที่สะทอ้นถงึความตอ้งการสนิคา้ที่ยังมีอยู่สูงท าใหบ้รษัิทสามารถ

สง่ผา่นตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ไปยังลกูคา้ได ้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทยปรับตัวในทศิทางเดยีวกัน โดยเริม่ปรับตัวลงในชว่งปลายเดอืนจากประเด็นไวรัสกลายพันธุ ์ท าใหด้ัชนี

ปิดลดลง 3.4% ในเดอืนพฤศจกิายน โดยในชว่งทีผ่่านมากจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เริม่ฟ้ืนคนืกลับสูภ่าวะปกตมิากขึน้ จากการ

ผ่อนคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ส่งผลบวกต่อแนวโนม้ของผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียนในระยะขา้งหนา้ ในเดือน

พฤศจกิายน นักลงทนุต่างชาตขิายสทุธติลาดหุน้ไทยทีป่ระมาณ 1.1 หมืน่ลา้นบาท ลดลงจากเดอืนกอ่นหนา้ที ่1.6 หมืน่ลา้นบาท 

แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้เศรษฐกจิมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้เป็นล าดับ ถา้หากไม่ตอ้งเผชญิการใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดอกีครัง้ 

โดยการเปิดประประเทศและจ านวนนักท่องเที่ยวจะเขา้มาในประเทศ จะมบีทบาทอย่างมากต่อประมาณการการฟ้ืนตัวของ GDP 

ไทยในปีหนา้ กลยทุธก์ารลงทนุจะเนน้การทยอยเพิม่น ้าหนักกับธรุกจิทีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากการฟ้ืนตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ในประเทศ ซึง่ราคาหุน้เหล่านี้ส่วนมากปรับตัวลดลงตามความกังวลของไวรัสสายพันธุใ์หม่ ทัง้นี้ จะพจิารณาควบคู่ไปกับขอ้มูล

ของไวรัสสายพันธุน์ี้ทีจ่ะมอีอกมามากขึน้ 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวันที ่31 ตุลาคม 2564 กองทุน BBASICRMF มีมูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธ ิณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 เทา่กับ 3,171.89 ลา้นบาท หรอื 11.2348 บาทตอ่หน่วยลงทนุ และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลัง

ในรอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 23.23%  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 ตลุาคม 25641 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ก.ค. 64 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่30 ต.ค. 63 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 61 

5 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 59 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่16 พ.ค. 57 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 10.7910  10.8909  9.1228  11.6199  12.4358  10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BBASICRMF 
4.12 3.17 23.23 -1.12 -2.01 1.57 

เกณฑม์าตรฐาน3 7.04 5.97 41.56 5.49 6.85 6.45 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

7.104 8.314 10.90 15.00 12.84 12.37 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

8.154 8.934 12.35 16.62 13.77 13.04 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 80% และดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 

ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 20% 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

รายละเอยีดการลงทุน 
ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 
% NAV 

  

 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 

 

2,469,596,733.95 77.86 

  หุน้สามญั 

 

    

    ธุรกจิการเกษตร 

 

    

        บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

 

72,875,385.00 2.30 

    พาณิชย ์

 

    

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

10,519,254.00 0.33 

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

50,660,437.50 1.60 

        บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

19,006,575.00 0.60 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

161,830,400.00 5.10 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) - 50,498,700.00 1.59 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

16,281,240.00 0.51 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

33,003,300.00 1.04 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

52,108,800.00 1.64 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

59,113,530.00 1.86 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

40,064,400.00 1.26 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 

 

    

        บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

13,696,940.00 0.43 

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

6,092,700.00 0.19 

    วสัดกุอ่สรา้ง 

 

    

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

122,529,000.00 3.86 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

23,412,357.00 0.74 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

113,467,200.00 3.58 

    แฟช ัน่ 

 

    

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

63,804,660.00 2.01 

    อาหารและเครือ่งดืม่ 

 

    

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

14,582,736.00 0.46 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

6,448,000.00 0.20 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) 

 

46,667,050.00 1.47 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

96,464,025.00 3.04 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

65,040,779.50 2.05 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

68,830,675.00 2.17 

        บรษัิท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) - 4,268,100.00 0.13 

        บรษัิท ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) - 32,755,590.00 1.03 
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รายละเอยีดการลงทุน 
ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 
% NAV 

  

 

    

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

24,143,680.00 0.76 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

12,200,000.00 0.38 

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

16,147,200.00 0.51 

    การแพทย ์

 

    

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

191,689,500.00 6.04 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

85,932,300.00 2.71 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 

 

37,922,860.00 1.20 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

60,639,190.00 1.91 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

75,886,475.00 2.39 

        บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

3,682,125.00 0.12 

        บรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) 

 

5,006,804.00 0.16 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์

 

    

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

34,457,730.00 1.09 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

    

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

18,458,200.00 0.58 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

12,958,170.00 0.41 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) - 50,797,944.00 1.60 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

63,758,925.00 2.01 

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

14,697,828.00 0.46 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

95,528,940.00 3.01 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

24,690,342.00 0.78 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

19,178,600.00 0.60 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

25,103,630.00 0.79 

        บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

2,915,940.00 0.09 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

7,353,204.00 0.23 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

40,003,499.96 1.26 

        บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

5,601,834.00 0.18 

        บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) 

 

40,465,620.00 1.28 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

5,838,072.00 0.18 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

24,431,654.00 0.77 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

    

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากัด (มหาชน) 

 

12,160,180.00 0.38 

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จ ากัด (มหาชน) 

 

3,682,395.00 0.12 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

54,697,200.00 1.72 
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รายละเอยีดการลงทุน 
ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 
% NAV 

  

 

    

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์

 

    

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

1,205,512.00 0.04 

  พนัธบตัร 

 

    

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 39,989,489.13 1.26 

  เงนิฝากธนาคาร 

 

    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 23,220,804.66 0.73 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 91,129,052.20 2.87 

  

 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 

 

706,974,881.44 22.29 

  ประเทศจนี 

 

41,356,458.46 1.30 

    หุน้สามญั 

 

    

        Wuliangye Yibin Co Ltd - 41,356,458.46 1.30 

  ฮอ่งกง 

 

26,528,888.70 0.84 

    หุน้สามญั 

 

    

        Haidilao International Holding Ltd - 26,528,888.70 0.84 

  ประเทศฟิลปิปินส ์

 

107,314,097.14 3.38 

    หุน้สามญั 

 

    

        Ayala Land Inc - 46,620,892.68 1.47 

        Robinsons Retail Holdings Inc - 14,080,034.74 0.44 

        Wilcon Depot Inc - 46,613,169.72 1.47 

  ประเทศสงิคโปร ์

 

74,474,264.73 2.35 

    หุน้สามญั 

 

    

        City Developments Ltd - 13,146,544.32 0.41 

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) - 61,327,720.41 1.93 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

272,431,774.96 8.59 

    หุน้สามญั 

 

    

        Amazon.com Inc - 131,594,006.15 4.15 

        Alibaba Group Holding Ltd - 110,094,472.84 3.47 

        Ulta Beauty, Inc - 30,743,295.97 0.97 

  ประเทศเวยีดนาม 

 

87,329,677.86 2.75 

    หุน้สามญั 

 

    

        Saigon Beer Alcohol Beverage Corp - 34,879,547.03 1.10 

        Vinhomes joint stock company - 33,301,791.72 1.05 

        Vietnam Dairy Products JSC - 19,148,339.11 0.60 



 

BBASICRMF | 7 
 

รายละเอยีดการลงทุน 
ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 
% NAV 

  

 

    

  เงนิฝากธนาคาร 

 

    

        สกลุเงนิหยวนจนี - 497,314.50 0.02 

        สกลุเงนิดอลลารฮ์่องกง - 23,199,103.22 0.73 

        สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ - 7,313,700.49 0.23 

        สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 17,195,540.39 0.54 

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 33,409,903.68 1.05 

        สกลุเงนิดองเวยีดนาม - 15,924,157.31 0.50 

  

 

    

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 

 

3,171,888,965.68 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 

 

11.2348 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 ตลุาคม 25641 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 39.99 1.27 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

23.22 0.73 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2564 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/11/21 AAA 10,000,000.00 9,998,067.50 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/11/21 AAA 30,000,000.00 29,991,421.63 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 338,119.49 

4. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 90,790,932.71 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 23,220,804.66 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหน้ี

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

สนิทรพัย ์

 

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 3,302,623,859.09 บาท) 2,964,502,096.80 

  เงนิฝากธนาคาร 197,105,627.32 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 15,383,026.23 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 270,107.73 

     รวมสนิทรัพย ์ 3,177,260,858.08 

  

 

หนีส้นิ 

 

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,552,343.49 

  หนี้สนิอืน่ 130,306.22 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 689,242.69 

     รวมหนี้สนิ 5,371,892.40 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,171,888,965.68 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ 

 

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,823,265,770.04 

  ก าไรสะสม 

 

     บัญชปีรับสมดลุ 434,319,469.68 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน (85,696,274.04) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,171,888,965.68 

  

 

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 282,326,577.0049 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 11.2348 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
 ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
  

 

  หุน้สามญั (78.22%) 
  

 

    ธุรกจิการเกษตร (2.46%) 
  

 

        บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (2.46%) 13,130,700.00 

 

72,875,385.00 
 

  
72,875,385.00 

    พาณิชย ์(16.67%) 
  

 

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากัด (มหาชน) (0.36%) 6,336,900.00 

 

10,519,254.00 

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) (1.71%) 1,501,050.00 

 

50,660,437.50 

        บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) (0.64%) 264,900.00 

 

19,006,575.00 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) (5.47%) 2,528,600.00 

 

161,830,400.00 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (1.71%) 1,453,200.00 

 

50,498,700.00 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (0.55%) 798,100.00 

 

16,281,240.00 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (1.12%) 2,260,500.00 

 

33,003,300.00 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (1.76%) 1,085,600.00 

 

52,108,800.00 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (2.00%) 6,255,400.00 

 

59,113,530.00 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากัด (มหาชน) (1.35%) 861,600.00 

 

40,064,400.00 
 

  
493,086,636.50 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (0.67%) 
  

 

        บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) (0.46%) 628,300.00 

 

13,696,940.00 

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด(มหาชน) (0.21%) 441,500.00 

 

6,092,700.00 
 

  
19,789,640.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (8.77%) 
  

 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) (4.14%) 310,200.00 

 

122,529,000.00 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (0.79%) 138,126.00 

 

23,412,357.00 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (3.84%) 3,438,400.00 

 

113,467,200.00 
 

  
259,408,557.00 

    แฟช ัน่ (2.16%) 
  

 

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) (2.16%) 3,288,900.00 

 

63,804,660.00 
 

  
63,804,660.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
 ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

    

    อาหารและเครือ่งดืม่ (13.10%) 
  

 

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) (0.49%) 4,765,600.00 

 

14,582,736.00 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.22%) 52,000.00 

 

6,448,000.00 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) (1.58%) 1,848,200.00 

 

46,667,050.00 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (3.26%) 1,761,900.00 

 

96,464,025.00 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) (2.20%) 1,985,978.00 

 

65,040,779.50 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) (2.33%) 2,101,700.00 

 

68,830,675.00 

        บรษัิท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) (0.14%) 138,800.00 

 

4,268,100.00 

        บรษัิท ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) (1.11%) 3,005,100.00 

 

32,755,590.00 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.82%) 1,155,200.00 

 

24,143,680.00 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) (0.41%) 390,400.00 

 

12,200,000.00 

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.55%) 1,345,600.00 

 

16,147,200.00 
 

  
387,547,835.50 

    การแพทย ์(15.58%) 
  

 

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) (6.48%) 8,157,000.00 

 

191,689,500.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) (2.90%) 590,600.00 

 

85,932,300.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) (1.28%) 9,979,700.00 

 

37,922,860.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) (2.05%) 5,366,300.00 

 

60,639,190.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) (2.57%) 2,282,300.00 

 

75,886,475.00 

        บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.12%) 109,100.00 

 

3,682,125.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) (0.17%) 2,215,400.00 

 

5,006,804.00 
 

  
460,759,254.00 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(1.16%) 
  

 

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) (1.16%) 3,104,300.00 

 

34,457,730.00 
 

  
34,457,730.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(15.27%) 
  

 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) (0.62%) 2,251,000.00 

 

18,458,200.00 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) (0.44%) 1,464,200.00 

 

12,958,170.00 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (1.72%) 11,139,900.00 

 

50,797,944.00 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (2.16%) 1,076,100.00 

 

63,758,925.00 

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (0.50%) 1,204,740.00 

 

14,697,828.00 

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (3.23%) 11,305,200.00 

 

95,528,940.00 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (0.83%) 4,957,900.00 

 

24,690,342.00 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) (0.65%) 1,369,900.00 

 

19,178,600.00 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.85%) 7,700,500.00 

 

25,103,630.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
 ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

    

        บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (0.10%) 211,300.00 

 

2,915,940.00 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (0.25%) 3,640,200.00 

 

7,353,204.00 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (1.35%) 11,174,162.00 

 

40,003,499.96 

        บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) (0.19%) 4,445,900.00 

 

5,601,834.00 

        บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) (1.37%) 1,729,300.00 

 

40,465,620.00 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.20%) 1,430,900.00 

 

5,838,072.00 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.83%) 7,228,300.00 

 

24,431,654.00 
 

  
451,782,402.96 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (2.38%) 
  

 

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากัด (มหาชน) (0.41%) 1,180,600.00 

 

12,160,180.00 

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จ ากัด (มหาชน) (0.12%) 2,727,700.00 

 

3,682,395.00 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (1.85%) 7,197,000.00 

 

54,697,200.00 
 

  
70,539,775.00 

  รวมหุน้สามญั 
  

2,314,051,875.96 

  พนัธบตัร (1.35%) 
  

 

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (1.35%) 
  

 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่33/91/64 (0.34%) 10,000,000.00 

 

9,998,067.50 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่34/91/64 (1.01%) 30,000,000.00 

 

29,991,421.63 
 

  
39,989,489.13 

  รวมพนัธบตัร 
  

39,989,489.13 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์(0.04%) 
  

 

    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(0.04%) 
  

 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) (0.04%) 109,592.00 

 

1,205,512.00 
 

  
1,205,512.00 

  รวมใบส าคญัแสดงสทิธิ ์
  

1,205,512.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
  

2,355,246,877.09 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
 ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 
  

 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา (9.00%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (9.00%) 
  

 

        Alibaba Group Holding Ltd (3.62%) 19,530.00 

 

110,094,472.84 

        Amazon.com Inc (4.35%) 1,150.00 

 

131,594,006.15 

        Ulta Beauty, Inc (1.03%) 2,500.00 

 

30,743,295.97 
 

  
272,431,774.96 

  รวมประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  

272,431,774.96 

  ประเทศฟิลปิปินส ์(3.62%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (3.62%) 
  

 

        Ayala Land Inc (1.57%) 2,009,880.00 

 

46,440,950.54 

        Robinsons Retail Holdings Inc (0.48%) 343,590.00 

 

14,080,034.74 

        Wilcon Depot Inc (1.58%) 2,269,500.00 

 

46,613,169.72 
 

  
107,134,155.00 

  รวมประเทศฟิลปิปินส ์
  

107,134,155.00 

  ประเทศเวยีดนาม (2.95%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (2.95%) 
  

 

        Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (1.18%) 148,950.00 

 

34,879,547.03 

        Vinhomes joint stock company (0.89%) 211,700.00 

 

26,408,410.65 

        Vinhomes joint stock company (0.23%) 55,260.00 

 

6,893,381.07 

        Vietnam Dairy Products JSC (0.65%) 144,700.00 

 

19,148,339.11 
 

  
87,329,677.86 

  รวมประเทศเวยีดนาม 
  

87,329,677.86 

  ประเทศสงิคโปร ์(2.52%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (2.52%) 
  

 

        City Developments Ltd (0.44%) 72,800.00 

 

13,146,544.32 

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) (2.07%) 3,501,300.00 

 

61,327,720.41 
 

  
74,474,264.73 

  รวมประเทศสงิคโปร ์
  

74,474,264.73 

  ประเทศจนี (1.40%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (1.40%) 
  

 

        Wuliangye Yibin Co Ltd (1.40%) 36,800.00 

 

41,356,458.46 
 

  
41,356,458.46 

  รวมประเทศจนี 
  

41,356,458.46 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
 ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

    

  ฮอ่งกง (0.90%) 
  

 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ (0.90%) 
  

 

        Haidilao International Holding Ltd (0.90%) 285,000.00 

 

26,528,888.70 
 

  
26,528,888.70 

  รวมฮอ่งกง 
  

26,528,888.70 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 
  

609,255,219.71 

รวมเงนิลงทุน 
  

2,964,502,096.80 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)    

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน 

 

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 36,856,487.58 

  รายไดด้อกเบีย้ 185,538.96 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 37,042,026.54 

  

 

คา่ใชจ้า่ย 

 

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 25,419,426.17 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 677,851.35 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 847,314.17 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 33,666.72 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 481,542.62 

     รวมคา่ใชจ่้าย 27,459,801.03 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 9,582,225.51 

  

 

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน 

 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 55,113,978.98 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 13,920,253.57 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (6,146,036.20) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 25,573,128.52 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 88,461,324.87 

  

 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 98,043,550.38 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 23,756.47 0.76 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 633.51 0.02 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 791.88 0.03 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 2,961.60 0.09 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 506.14 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 25,688.00 0.82 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   
PTR = 804,644,365.70  

  3,141,402,130.14  

   
PTR = 0.26 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 15.84  

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง)  9.63  

3 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฟิลปิปินส)์  8.97  

4 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 8.23  

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 5.68  

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 5.33  

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 4.67  

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด   4.01  

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 3.69  

10 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(สงิคโปร)์  3.30  

11 อืน่ๆ 30.65  

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 3,168,915.75 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด หรอืที่เว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์Mandiri Sekuritas Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์SSI Securities 

Corporation  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์Viet Capital 

Securities 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 5 พฤศจกิายน 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996  

www.bblam.co.th 


