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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF) 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกจิ และมุมมองการลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

 ภาพรวมตลาดหุ้น 

เดอืนกนัยายน 2563 เป็นเดอืนทีต่ลาดหุ้นทัว่โลกมกีารปรบัฐานลงเป็นเดอืนแรก หลงัจากทีข่ ึน้มาหลายเดอืน โดยการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิโลกเริม่เผชญิกบัความไม่แน่นอนเพิม่ขึ้น จากการระบาดมากขึน้ของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศ 
ซึ่งท าใหต้้องเพิม่ระยะเวลาการใชม้าตรการล็อคดาวน์ออกไป ส่วนปัจจยัสนับสนุนจากนโยบายการเงนิที่ผ่อนคลายยงัคงเดมิ โดย
ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มแีนวโน้มทีจ่ะคงอตัราดอกเบี้ยต ่าเป็นระยะเวลานานขึน้ ในขณะทีก่ารเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีอง
สหรฐัฯ ก าลงัใกลเ้ขา้มา ท าใหน้ักลงทุนขายสนิทรพัยเ์พื่อลดความเสีย่งต่อความไม่แน่นอนในระยะสัน้ขา้งหน้า ส่งผลใหต้ลาดหุน้โลก 
(World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.5% ในเดอืนนี้ 

 ส าหรบัเศรษฐกจิโลกนัน้ ยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตวั โดยมแีนวโน้มทีจ่ะผ่านจุดต ่าสุดไปแล้วในไตรมาสสอง ทว่าตวัชีว้ดั
ทางเศรษฐกจิต่างๆ เริม่ส่งสญัญาณว่า โมเมนตมัการฟ้ืนตวัในหลายประเทศเริม่ทีจ่ะชะลอตวัลง ไดแ้ก่ ดชันี Composite PMI เดอืน
กนัยายน ของสหรฐัฯ และยูโรโซน ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย หลงัปรบัขึน้มาตดิต่อกนั 4 เดอืน โดยการลดลงเป็นผลมาจากภาคบรกิาร 
ในขณะที่ภาคการผลติยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ได้ ทัง้นี้ ปัจจยัทีอ่ยู่เบื้องหลงัการชะลอตวันัน้ นอกจากอุปสงค์ในช่วงแรกหลงัจากการ
ปลดล็อคดาวน์ (Pent-up Demand) ที่ชะลอลงตามปกติแล้ว มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มมีการขาดช่วง 
รวมถงึการกลบัมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเริม่รุนแรงขึน้โดยเฉพาะในยุโรป จนเริม่มกีารกลบัมาใชม้าตรการลอ็คดาวน์
อกีครัง้ กดดนัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า ดงันัน้ แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในช่วงต่อจากนี้  จงึยงัต้อง
หวงัพึง่มาตรการทางการคลงัจากทางภาครฐัระลอกใหม่ เพื่อประคองภาวะเศรษฐกจิใหก้ลบัสู่ระดบัปกตใิหไ้ดเ้รว็ขึน้ 

 ด้านประเด็นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสหรฐัฯ ที่ก าลงัใกล้เขา้มาถึงนัน้ ได้เพิม่ความไม่แน่นอนทางนโยบายให้กับ
เศรษฐกจิสหรฐัฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกตัง้ตามโพลส่วนใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่
เขา้มาในต้นปีหน้า ส่วนประเดน็ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีมแีนวโน้มจะลดลง แต่ภาคธุรกจิอาจถูกกดดนัจากนโยบาย
การขึ้นภาษีในหลายประเภท ขณะที่หากประธานาธบิดทีรมัป์ชนะอีกสมยั ก็จะมคีวามต่อเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถงึ
มาตรการทางภาษทีีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการมากกว่า แต่ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีจะยงัมอียู่คงเดมิ เป็นตน้ 

 ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายน ปรบัตวัลดลง 5.6% ถูกกดดนัจากภาวะตลาดหุน้โลกจากประเดน็ทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 
ในขณะทีเ่ศรษฐกจิในประเทศ แมว้่าตวัเลขต่างๆ และความเชื่อมัน่เริม่บ่งชีถ้งึการฟ้ืนตวั แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในต่างประเทศ รวมทัง้ความผดิหวงัต่อการผลติวคัซนีบางตวัทีพ่บว่ามผีลขา้งเคยีงกบัผูป่้วยบางราย ท าใหก้ระทบต่อความคาดหวงั
ต่อการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว นอกจากนี้ มีปัจจยัเพิม่เติมจากประเด็นทางการเมอืง โดยมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการแก้ไข
รฐัธรรมนูญ ซึ่งถงึจะไม่ไดม้คีวามรุนแรงเกดิขึน้ แต่กเ็ป็นประเดน็ทีต่้องจบัตา ในเดอืนตุลาคม จะเริม่มกีารน าเสนอผลประกอบการ
ของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์ก าไรของตลาดมแีนวโน้มปรบัลดลงอีก จากการเปิดเศรษฐกิจรบันักท่องเที่ยวและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ล่าช้ากว่าที่คาด แนวโน้มการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ยงัไม่มปัีจจยับวกเขา้มาในตลาดหุ้นไทย โดยต้อง
ตดิตามพฒันาการของเศรษฐกจิต่างๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ขณะทีก่ารเลอืกตัง้
ของสหรฐัฯ จะเป็นปัจจยัเชงิ Sentiment ทีต่ลาดใหค้วามส าคญัมากขึน้ในเดอืนน้ี กลยุทธก์ารลงทุนยงัตอ้งมคีวาม Selective เน้นหุน้
ทีม่พีืน้ฐานแขง็แกร่ง ไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิไม่มากนัก  และมมีลูค่าไม่แพง 

ส าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 กองทุน BEQSSF 
มมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1,236.98 ลา้นบาท หรอื 9.8878 บาทต่อหน่วยลงทุน  

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีก่ าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 Fund Management 
 กองทุนบวัหลวง 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 30 มิ.ย. 63 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
วนัท่ี 10 เม.ย. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 31 มี.ค. 63 

1 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ย. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 29 ก.ย. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ย. 58 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 10.8132 10.0000  - - - - 

ผลการด าเนินงาน 
ของ BEQSSF 

-8.56 -1.12 - - - - 

เกณฑม์าตรฐาน2 -7.02 3.75 - - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

13.543 14.653 - - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

13.723 17.993 - - - - 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้  ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดชันี ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) 
3 % ต่อปี  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 
 

1,237,569,284.39 100.05 

  หุ้นสามญั 
 

    

    ธนาคาร 
 

    

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

33,465,600.00 2.71 
        ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

14,592,500.00 1.18 
        บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

12,405,750.00 1.00 
    พาณิชย ์

 
    

        บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

21,359,100.00 1.73 
        บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

90,814,825.00 7.34 
        บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

4,086,460.00 0.33 
        บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

17,290,080.00 1.40 
        บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

37,689,500.00 3.05 
    วสัดกุ่อสร้าง 

 
    

        บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 

38,962,000.00 3.15 
        บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

39,584,650.00 3.20 
    ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์

 
    

        บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 
 

1,840,050.00 0.15 
    พลงังานและสาธารณูปโภค 

 
    

        บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

6,090,580.00 0.49 
        บรษิทั บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

9,333,025.00 0.75 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

 

25,001,900.00 2.02 
        บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

19,515,500.00 1.58 
        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

8,511,635.00 0.69 
        บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

24,359,390.00 1.97 
        บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

99,101,528.00 8.01 
        บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

 

17,182,500.00 1.39 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

14,215,725.00 1.15 
        บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

11,116,800.00 0.90 
    แฟชัน่ 

 
    

        บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
 

22,522,140.00 1.82 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
    

    เงินทุนและหลกัทรพัย ์
 

    

        บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) - 21,221,640.00 1.72 
        บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

 

2,105,648.00 0.17 
    อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
    

        บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
 

19,560,800.00 1.58 
        บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

20,953,500.00 1.69 
        บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

24,633,120.00 1.99 
        บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

 

7,791,000.00 0.63 
    การแพทย ์

 
    

        บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 
 

60,118,660.00 4.86 
        บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

22,750,080.00 1.84 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
    

        บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
 

55,575,000.00 4.49 
        บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

28,843,500.00 2.33 
    ประกนัภยัและประกนัชีวิต 

 
    

        บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
 

26,896,320.00 2.17 
        บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

 

11,666,616.00 0.94 
    ส่ือและส่ิงพิมพ ์

 
    

        บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
 

18,244,395.00 1.47 
        บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

 

17,839,690.00 1.44 
    บรรจภุณัฑ ์

 
    

        บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) - 596,890.00 0.05 
    ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์

 
    

        บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) - 16,731,500.00 1.35 
    ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

 
    

        บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

13,404,830.00 1.08 
        บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

 

15,311,425.00 1.24 
        บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

12,444,240.00 1.01 
    บริการเฉพาะกิจ 

 
    

        บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) - 20,721,300.00 1.68 
    พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
    

        บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
 

10,933,625.00 0.88 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
    

    ขนส่งและโลจิสติกส ์
 

    

        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

42,770,500.00 3.46 
        บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

18,468,000.00 1.49 
        บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

24,284,850.00 1.96 
    ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 
    

        บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

6,210,000.00 0.50 
        บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

14,220,320.00 1.15 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

    

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

    

        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั - 11,158,650.00 0.90 

  พนัธบตัร 
 

    

        ธนาคารแห่งประเทศไทย - 69,960,596.79 5.66 

  เงินฝากธนาคาร 
 

    

        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA - 28,022,398.94 2.27 
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) - 25,088,951.66 2.03 
  

 
    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 
 

1,236,983,995.36 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 
 

9.8878 
 

ค าอธิบาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดบัความสามารถการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทยจดัท าขึน้โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาท
ของผูม้สี่วนได้เสยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนนที่ปรากฎอา้งองิตามรายงานการก ากบั
ดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 69.96 5.66 
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ 

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
28.02 2.27 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 
4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ 

หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่องการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทุนสงูสุดในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนตุลาคม 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตวั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้
ประกนั/ 
ผู้รบัรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่าตาม
ราคาตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/20 AAA 20,000,000.00 19,977,931.23 
2. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/11/20 AAA 25,000,000.00 24,988,258.94 
3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/11/20 AAA 10,000,000.00 9,995,495.18 
4. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/20 AAA 10,000,000.00 9,999,335.66 
5. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/20 AAA 5,000,000.00 4,999,575.78 
6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 
- - AA+(tha) - 2,278,604.54 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 22,810,347.12 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

- - AAA - 28,022,398.94 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสีย่งด้านเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่าทีสุ่ด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ะไม่สามารถ
ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 
BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถึง BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

สินทรพัย ์   
  เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม (ราคาทุน 1,288,198,049.58 บาท) 1,183,636,765.79 
  เงนิฝากธนาคาร 67,222,152.48 
  ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 598,436.60 
  ลูกหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 863,463.61 
  สนิทรพัยอ์ื่น 1,191,431.26 
     รวมสนิทรพัย ์ 1,253,512,249.74 
    

หน้ีสิน   
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,737,313.72 
  หนี้สนิอื่น 39,406.57 
  เจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทุน 14,751,534.09 
     รวมหนี้สนิ 16,528,254.38 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,236,983,995.36 

สินทรพัยส์ทุธิ:   
  ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,251,011,272.30 
  ก าไรสะสม   
     บญัชปีรบัสมดุล 70,516,668.58 
     ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (84,543,945.52) 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,236,983,995.36 
    

จ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 125,101,127.2302 
สนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.8878 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  

ช่ือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
ก าหนด 

 
จ านวนหน่วย/ 

เงินต้น 

 
ราคายุติธรรม 

(บาท) 
           

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ         
  หุ้นสามญั (93.15%)         
    ธนาคาร (5.11%)         
        ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (2.83%)    348,600.00   33,465,600.00 
        ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (1.23%)    224,500.00   14,592,500.00 
        บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (1.05%)    194,600.00   12,405,750.00 
         60,463,850.00 
    พาณิชย ์(14.47%)         
        บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (1.80%)    581,200.00   21,359,100.00 
        บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) (7.67%)    1,507,300.00   90,814,825.00 
        บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (0.35%)    202,300.00   4,086,460.00 
        บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) (1.46%)    1,200,700.00   17,290,080.00 
        บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (3.18%)    876,500.00   37,689,500.00 
        171,239,965.00 
    วสัดกุ่อสร้าง (6.64%)         
        บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) (3.29%)    121,000.00   38,962,000.00 
        บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (3.34%)    1,048,600.00   39,584,650.00 
         78,546,650.00 
    ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์(0.16%)         
        บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) (0.16%)    42,300.00   1,840,050.00 
        1,840,050.00 
    พลงังานและสาธารณูปโภค (19.74%)         
        บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (0.51%)    1,050,100.00   6,090,580.00 
        บรษิทั บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (0.79%)    220,900.00   9,333,025.00 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (2.11%)    133,700.00   25,001,900.00 
        บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (1.65%)    339,400.00   19,515,500.00 
        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (0.72%)    279,070.00   8,511,635.00 
        บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) (2.04%)    1,302,300.00   24,092,550.00 
        บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (8.33%)    3,079,600.00   98,547,200.00 
        บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (1.45%)    217,500.00   17,182,500.00 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (1.20%)    282,900.00   14,215,725.00 
        บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (0.94%)    347,400.00   11,116,800.00 
        233,607,415.00 
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ช่ือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
ก าหนด 

 
จ านวนหน่วย/ 

เงินต้น 

 
ราคายุติธรรม 

(บาท) 
           

    แฟชัน่ (1.90%)         
        บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) (1.90%)    1,067,400.00   22,522,140.00 
        22,522,140.00 
    เงินทุนและหลกัทรพัย ์(1.97%)         
        บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (1.79%)    1,071,800.00   21,221,640.00 
        บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) (0.18%)    521,200.00   2,105,648.00 
         23,327,288.00 
    อาหารและเคร่ืองดื่ม (6.16%)         
        บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (1.65%)    698,600.00   19,560,800.00 
        บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (1.77%)    458,000.00   20,953,500.00 
        บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (2.08%)    1,231,656.00   24,633,120.00 
        บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) (0.66%)    222,600.00   7,791,000.00 
        72,938,420.00 
    การแพทย ์(7.00%)         
        บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) (5.08%)    3,098,900.00   60,118,660.00 
        บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) (1.92%)    9,479,200.00   22,750,080.00 
         82,868,740.00 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (7.13%)         
        บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (4.70%)    325,000.00   55,575,000.00 
        บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (2.44%)    562,800.00   28,843,500.00 
        84,418,500.00 
    ประกนัภยัและประกนัชีวิต (3.26%)         
        บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (2.27%)    1,528,200.00   26,896,320.00 
        บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (0.99%)    4,781,400.00   11,666,616.00 
        38,562,936.00 
    ส่ือและส่ิงพิมพ ์(3.05%)         
        บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) (1.54%)    3,118,700.00   18,244,395.00 
        บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) (1.51%)    2,809,400.00   17,839,690.00 
         36,084,085.00 
    บรรจภุณัฑ ์(0.05%)         
        บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (0.05%)    17,054.00   596,890.00 
        596,890.00 
    ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์(1.41%)         
        บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (1.41%)    218,000.00   16,731,500.00 
        16,731,500.00 
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ช่ือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
ก าหนด 

 
จ านวนหน่วย/ 

เงินต้น 

 
ราคายุติธรรม 

(บาท) 
           

    ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(3.48%)         
        บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (1.13%)    635,300.00   13,404,830.00 
        บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (1.29%)    390,100.00   15,311,425.00 
        บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) (1.05%)    545,800.00   12,444,240.00 
         41,160,495.00 
    บริการเฉพาะกิจ (1.75%)         
        บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) (1.75%)    2,437,800.00   20,721,300.00 
        20,721,300.00 
    พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(0.92%)         
        บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (0.92%)    1,901,500.00   10,933,625.00 
         10,933,625.00 
    ขนส่งและโลจิสติกส ์(7.23%)         
        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (3.61%)    757,000.00   42,770,500.00 
        บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (1.56%)    2,160,000.00   18,468,000.00 
        บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (2.05%)    2,556,300.00   24,284,850.00 
         85,523,350.00 
    ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (1.73%)         
        บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (0.52%)    230,000.00   6,210,000.00 
        บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (1.20%)    2,293,600.00   14,220,320.00 
        20,430,320.00 

  รวมหุ้นสามญั       1,102,517,519.00 

  พนัธบตัร (5.91%)         
    ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.91%)         
        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่18/182/63 (1.69%) 24/12/2020   20,000,000.00   19,977,931.23 
        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่9/364/62 (2.11%) 05/11/2020   25,000,000.00   24,988,258.94 
        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่18/182/63 (0.84%) 05/11/2020   10,000,000.00   9,995,495.18 
        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่พ.37/14/63 (0.84%) 06/10/2020   10,000,000.00   9,999,335.66 
        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่14/91/63 (0.42%) 08/10/2020   5,000,000.00   4,999,575.78 
         69,960,596.79 

  รวมพนัธบตัร       69,960,596.79 
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ช่ือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
ก าหนด 

 
จ านวนหน่วย/ 

เงินต้น 

 
ราคายุติธรรม 

(บาท) 
           

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (0.94%)         
    บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั (0.94%)         
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั (0.94%)    814,500.00   11,158,650.00 
         11,158,650.00 

  รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน       11,158,650.00 

รวมหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       1,183,636,765.79 

รวมเงินลงทุน       1,183,636,765.79 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)     

 
บาท 

รายได้จากการลงทุน   
  รายไดจ้ากเงนิปันผล 8,603,543.20 
  รายไดด้อกเบีย้ 191,925.71 
  รายไดอ้ื่น 53,558.40 
     รวมรายได้จากการลงทุน 8,849,027.31 
    

ค่าใช้จ่าย   
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,123,023.21 
  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 94,973.67 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 237,434.16 
  ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 19,550.64 
  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 3,769,554.43 
     รวมค่าใช้จ่าย 11,244,536.11 
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทนุสุทธิ (2,395,508.80) 
    

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 22,412,847.07 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (104,561,283.79) 
       รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (82,148,436.72) 
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน (84,543,945.52) 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 6,657.03 0.71 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 88.76 0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 221.90 0.02 

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 3,080.54 0.33 

ค่าจดัพมิพแ์บบฟอรม์ต่างๆ (Printing Expense) 206.75 0.02 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 3,899.64 0.42 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 244.63 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 10,499.61 1.12 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการค านวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

PTR = Min (ซื้อทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   

PTR = 596,274,732.39 
  933,420,862.62 
   

PTR = 0.64 
 

หมายเหตุ : PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทนุ 
เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีน่ ามาค านวณ
รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภททีโ่ดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ 
โดย PTR ค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิที่กองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ล าดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 13.33 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 9.43 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 9.18 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8.21 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 7.96 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7.95 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 7.45 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  6.44 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  5.31 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 5.28 

11 อื่นๆ 19.46 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 4,172,616.90 บาท 
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหกเดือน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ล าดบัท่ี รายชื่อ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตุผลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update 
SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Conference Call, SMS  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 


