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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชพี 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 
 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะไดเ้ป็นประธานาธบิดคีนต่อไป ชว่ยลดความรอ้นแรงของนโยบายการคา้
ระหว่างประเทศ และความคบืหนา้ของการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมบีรษัิทสําคัญ ไดแ้ก ่Pfizer และ 
Moderna รายงานผลการทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้รายวันท่ัวโลกทียั่งคงอยู่ในระดับสงู
ในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหเ้กดิภาวะ Risk on ในตลาดสนิทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุน้โลก (MSCI World Index) 
ปรับตัวเพิม่ขึน้ 12.7% จากเดอืนกอ่นหนา้ทีม่กีารปรับฐานลงประมาณ -3% 

ปัจจัยขา้งตน้ สรา้งความคาดหวังเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ โดยความเสี่ยงของ
สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการคา้ของโลก ขณะที่วัคซนี COVID-19 จะช่วยทําใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกจิต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟ้ืนตัวไดเ้ป็นปกติมากยิ่งขึน้ ส่งผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวดีขึน้ โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน้โดดเด่นในเดอืนพฤศจกิายนจะเป็นในกลุ่มหุน้วัฏจักร (Cyclical) ไดแ้ก ่กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงนิ 
และสนิคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้ ชว่ยหนุนใหต้ลาดหุน้เกดิใหม่ (EM) และภูมภิาคเอเชยี ซึง่มสีัดสว่นหุน้วัฏจักร (Cyclical) สงูใน
ดัชนี เมือ่เทยีบกับตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ (DM) ปรับตัวขึน้ไดด้รีวมทัง้ตลาดหุน้ไทยดว้ย โดยมกีระแสเงนิลงทุน (Fund 
Flow) จากต่างชาตไิหลเขา้สู่ตลาดหุน้ไทยดว้ยยอดซือ้สุทธ ิ3.3 หมืน่ลา้นบาทในเดอืนนี้ ซึง่เป็นการซือ้สุทธเิดอืนแรกหลังจาก
ขายสทุธติดิตอ่กัน 15 เดอืน สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทย ปิดปรับตัวเพิม่ขึน้ 17.9% 

ดา้นปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกจิไทยปรับตัวฟ้ืนขึน้เป็นลําดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดย GDP 
ไตรมาส 3 ออกมาทีห่ดตัว -6.4% YoY จากทีห่ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสกอ่นหนา้ ดกีว่าตลาดซึง่คาดว่าจะหดตัว -8.8% 
YoY โดยเครื่องชีท้างเศรษฐกจิขยายตัวดขีึน้ในวงกวา้ง และยังมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดทา้ยของปี อย่างไรก็ด ี
ปัจจัยทีสํ่าคัญสําหรับเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในปีหนา้ยังคงขึน้อยู่กับประสทิธภิาพและการแจกจ่ายวัคซนี เพือ่ทีจ่ะทํา
ใหเ้ศรษฐกจิกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิขณะทีป่ระเด็นการเมอืง แมยั้งมกีารนัดชมุนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมแีนวโนม้ไมรุ่นแรง และการ
ทีร่ัฐสภารับร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเตรยีมจัดตัง้คณะกรรมการสมานฉันทนั์น้ ชว่ยลดความตงึเครยีดทางการเมืองไดใ้นระดับ
หนึง่ 

แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขเศรษฐกจิมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับ ขณะที่
นโยบายการเงนิยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นําโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่สง่ผลใหธ้นาคารกลางท่ัวโลกตอ้งใช ้
นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเชน่เดยีวกัน หนุนการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยปัจจัยทีต่อ้งจับตามองในระยะขา้งหนา้ ยังคง
เป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซนี รวมถงึนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเขา้รับตําแหน่งประธานาธบิดขีอง Joe 
Biden ดา้นตลาดหุน้ไทย ยังมีแนวโนม้ไดร้ับอานิสงคจ์าก Fund Flow ต่างชาตใินระยะขา้งหนา้ แต่การที่ SET Index ปรับตัว
ขึน้มาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19-20 เท่า ทําใหอ้าจมี Upside จํากัดในช่วงสัน้ กลยุทธก์ารลงทุนยังตอ้งมี
ความ Selective โดยเนน้หุน้ที่มีแนวโนม้ของผลประกอบการที่ด ีรวมถงึธุรกจิที่จะฟ้ืนตัวไดด้ตีามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 
ในระยะขา้งหนา้ 

 สําหรับการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี 
มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 เท่ากับ 12,340.35 ลา้นบาท หรอื 85.3827 บาทต่อหน่วยลงทุน และม ี
ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.87 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 53 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 81.4070 84.6502 97.2934 102.4683 79.8955 41.2268 

ผลการดําเนนิงานของ 
  BERMF 4.88 0.87 -12.18 -5.89 1.34 7.55 

เกณฑม์าตรฐาน2 7.76 5.71 -8.37 -3.01 3.97 6.96 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

19.783 17.873 25.76 16.85 14.58 15.27 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.613 17.933 29.00 18.83 16.32 16.69 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
3 % ตอ่ปี  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  12,357,836,245.53 100.14 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ยานยนต ์      

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

53,054,688.00 0.43 

ธนาคาร      

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

50,444,910.00 0.41 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

448,046,000.00 3.63 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

117,051,000.00 0.95 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

42,817,120.00 0.35 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

432,578,700.00 3.51 

พาณิชย ์      

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

489,086,250.00 3.96 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

525,763,150.00 4.26 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 127,136,750.00 1.03 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

342,494,625.00 2.78 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

35,181,840.00 0.29 

วสัดุกอ่สรา้ง      

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

30,422,945.00 0.25 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

404,742,800.00 3.28 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

41,536,950.00 0.34 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

419,302,500.00 3.40 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

83,439,160.00 0.68 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

3,731,080.00 0.03 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

151,125,870.00 1.22 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

199,325,450.00 1.62 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

463,838,400.00 3.76 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

103,871,650.00 0.84 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

262,538,500.00 2.13 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

1,033,668,000.00 8.38 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

363,983,175.00 2.95 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

14,265,942.00 0.12 

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

32,024,784.00 0.26 

แฟช ัน่      

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

44,636,600.00 0.36 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์      

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) - 16,386,190.00 0.13 

อาหารและเครือ่งดืม่      

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 
 

13,846,356.00 0.11 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

243,275,200.00 1.97 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

305,469,808.80 2.48 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

92,257,980.00 0.75 

การแพทย ์      

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

490,638,600.00 3.98 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

290,159,700.00 2.35 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

20,271,755.00 0.16 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

53,347,125.00 0.43 

วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร      

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 68,185,208.00 0.55 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

493,119,900.00 4.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) 
 

21,722,740.00 0.18 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

43,806,150.00 0.35 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

51,403,310.00 0.42 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

20,352,750.00 0.16 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

5,471,295.24 0.04 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

60,983,842.00 0.49 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

229,630,000.00 1.86 

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

18,722,304.00 0.15 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
สือ่และสิง่พมิพ ์      

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) 
 

46,261,100.00 0.37 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

261,708,517.14 2.12 

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

139,130,530.00 1.13 

บรรจภุณัฑ ์      

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 388,986,835.25 3.15 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

18,411,264.00 0.15 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์      

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

20,923,560.00 0.17 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

442,155.00 0.00 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

46,498,450.00 0.38 

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 
 

25,082,080.00 0.20 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

23,589,055.00 0.19 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 109,255,504.00 0.89 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

51,558,015.00 0.42 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

26,363,040.00 0.21 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

20,709,840.00 0.17 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

15,444,893.00 0.13 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

61,621,605.38 0.50 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,505,904.00 0.05 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

109,889,041.74 0.89 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

99,838,416.00 0.81 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

505,024,000.00 4.09 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

70,740,000.00 0.57 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

356,043,240.00 2.89 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

10,235,542.50 0.08 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์      

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

162,057.60 0.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

814,857.60 0.01 

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน      

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย - 80,998,200.00 0.66 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 309,879,166.83 2.51 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 283,388,064.57 2.30 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 413,172,257.88 3.35 
       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  12,340,352,620.91 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)  85.3827 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทํา
ขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อื
หุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ
คะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  
 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 309.88 2.51 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

283.39 2.30 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไม่ไดร้ับการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ 
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  
หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/12/20 AAA 130,000,000.00 130,000,000.00 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/12/20 AAA 10,000,000.00 9,997,918.24 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 20,000,000.00 19,991,061.53 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 5,000,000.00 4,997,753.75 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 10,000,000.00 9,994,984.71 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/01/21 AAA 30,000,000.00 29,979,474.33 

7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 105,000,000.00 104,917,974.27 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 22,813,107.64 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 390,359,150.24 

10. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 283,388,064.57 

 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 13,277,706,249.74 บาท) 11,656,022,792.20 

  เงนิฝากธนาคาร 764,708,879.50 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 10,929,293.13 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 6,060,118.03 

     รวมสนิทรัพย ์ 12,437,721,082.86 
    
หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,942,287.77 

  หนี้สนิอืน่ 541,336.85 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 71,259,313.01 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 8,625,524.32 

     รวมหนี้สนิ 97,368,461.95 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 12,340,352,620.91 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,445,297,703.01 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 8,867,788,732.56 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 2,027,266,185.34 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 12,340,352,620.91 

    
จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 144,529,770.3012 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 85.3827 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม (บาท) 

         

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ    
 

   

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (96.64%)    
 

   

ยานยนต ์(0.46%)    
 

   

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (0.46%)   11,240,400.00  53,054,688.00 

       53,054,688.00 

ธนาคาร (9.36%)        

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) (0.43%)    2,025,900.00  50,444,910.00 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (3.84%)    3,797,000.00  448,046,000.00 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (1.00%)    1,064,100.00  117,051,000.00 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (0.37%)    4,001,600.00  42,817,120.00 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (3.71%)    5,059,400.00  432,578,700.00 

       1,090,937,730.00 

พาณิชย ์(13.04%)        

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) (4.20%)    13,042,300.00  489,086,250.00 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (4.51%)    8,690,300.00  525,763,150.00 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.09%)   3,911,900.00  127,136,750.00 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (2.94%)    8,302,900.00  342,494,625.00 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.30%)    3,449,200.00  35,181,840.00 

       1,519,662,615.00 

วสัดุกอ่สรา้ง (7.69%)        

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (0.26%)    5,113,100.00  30,422,945.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) (3.47%)    1,082,200.00  404,742,800.00 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) (0.36%)    304,300.00  41,536,950.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (3.60%)   11,332,500.00  419,302,500.00 

       896,005,195.00 

พลงังานและสาธารณูปโภค (23.27%)        

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (0.72%)    4,257,100.00  83,439,160.00 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) (0.03%)    252,100.00  3,731,080.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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กําหนด 
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เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม (บาท) 

         

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (1.30%)    9,386,700.00  151,125,870.00 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) (1.71%)    4,454,200.00  199,325,450.00 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (3.98%)    2,147,400.00  463,838,400.00 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (0.89%)   1,478,600.00  103,871,650.00 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (2.25%)   7,501,100.00  262,538,500.00 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (8.87%)    25,841,700.00  1,033,668,000.00 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (3.12%)   3,762,100.00  363,983,175.00 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากัด (มหาชน) (0.12%)    7,969,800.00  14,265,942.00 

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (0.27%)    12,223,200.00  32,024,784.00 

       2,711,812,011.00 

แฟช ัน่ (0.38%)        

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) (0.38%)    2,105,500.00  44,636,600.00 

       44,636,600.00 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์(0.14%)        

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) (0.14%)    4,428,700.00  16,386,190.00 

       16,386,190.00 

อาหารและเครือ่งดืม่ (5.62%)        

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) (0.12%)    6,531,300.00  13,846,356.00 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.09%)    4,547,200.00  243,275,200.00 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (2.62%)   12,317,331.00  305,469,808.80 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.79%)    6,109,800.00  92,257,980.00 

       654,849,344.80 

การแพทย ์(7.33%)        

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) (4.21%)    22,820,400.00  490,638,600.00 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) (2.49%)    2,330,600.00  290,159,700.00 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) (0.17%)    2,100,700.00  20,271,755.00 
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บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (0.45%)    2,294,500.00  53,002,950.00 

       854,073,005.00 

วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร (0.58%)        

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.58%)    37,464,400.00  68,185,208.00 

       68,185,208.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (5.98%)        

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (4.23%)   2,809,800.00  493,119,900.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) (0.19%)    2,525,900.00  21,722,740.00 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.38%)    789,300.00  43,806,150.00 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.44%)    9,431,800.00  51,403,310.00 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (0.17%)    3,700,500.00  20,352,750.00 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.05%)    1,354,281.00  5,471,295.24 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.52%)    18,706,700.00  60,983,842.00 

       696,859,987.24 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ (2.13%)        

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) (1.97%)    11,481,500.00  229,630,000.00 

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) (0.16%)    6,118,400.00  18,722,304.00 

       248,352,304.00 

สือ่และสิง่พมิพ ์(3.81%)        

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) (0.40%)    5,001,200.00  46,261,100.00 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) (2.22%)    41,361,800.00  258,511,250.00 

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) (1.19%)    18,068,900.00  139,130,530.00 

       443,902,880.00 

บรรจภุณัฑ ์(3.50%)        

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (3.34%)    9,206,789.00  388,986,835.25 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.16%)    3,772,800.00  18,411,264.00 

       407,398,099.25 
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ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(0.18%)        

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (0.18%)   1,573,200.00  20,923,560.00 

       20,923,560.00 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(0.61%)        

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) (0.40%)    812,200.00  46,498,450.00 

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) (0.22%)    1,062,800.00  25,082,080.00 

       71,580,530.00 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(3.63%)        

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) (0.20%)    4,671,100.00  23,589,055.00 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (0.94%)    22,856,800.00  109,255,504.00 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.44%)    6,567,900.00  51,558,015.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.23%)    1,997,200.00  26,363,040.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.18%)    8,629,100.00  20,709,840.00 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) (0.13%)    10,365,700.00  15,444,893.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.53%)   22,489,637.00  61,621,605.38 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) (0.06%)    2,140,100.00  6,505,904.00 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.93%)   34,592,200.00  108,619,508.00 

       423,667,364.38 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์(8.85%)        

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.86%)    48,940,400.00  99,838,416.00 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (4.33%)    7,891,000.00  505,024,000.00 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (0.61%)    11,790,000.00  70,740,000.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.05%)    34,906,200.00  356,043,240.00 

       1,031,645,656.00 
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หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (0.09%)       

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.09%)    1,451,850.00  10,235,542.50 

       10,235,542.50 

รวมหุน้สามญั      11,264,168,510.17 

พนัธบตัร (2.66%)        

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2.66%)        

งวดที ่พ.45/14/63 (1.12%) 01/12/20  130,000,000.00  130,000,000.00 

งวดที ่37/91/63 (0.09%) 17/12/20  10,000,000.00  9,997,918.24 

งวดที ่26/186/63 (0.17%) 04/01/21  20,000,000.00  19,991,061.53 

งวดที ่39/95/63 (0.04%) 04/01/21  5,000,000.00  4,997,753.75 

งวดที ่1/364/63 (0.09%) 07/01/21  10,000,000.00  9,994,984.71 

งวดที ่29/182/63 (0.26%) 21/01/21  30,000,000.00  29,979,474.33 

งวดที ่30/182/63 (0.90%) 28/01/21  105,000,000.00  104,917,974.27 

รวมพนัธบตัร      309,879,166.83 

      
หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน(0.69%)        

ขนสง่และโลจสิตกิส ์(0.69%)        

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (0.69%)   7,941,000.00  80,998,200.00 

รวมหนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน      80,998,200.00 

      
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์(0.01%)        

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) (0.00%)    22,508.00  162,057.60 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.01%)    79,888.00  814,857.60 

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ ์      976,915.20 

      
รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ      11,656,022,792.20 

      
รวมเงนิลงทุน      11,656,022,792.20 
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 75,275,548.48 

  รายไดด้อกเบีย้ 1,774,062.62 

  รายไดอ้ืน่ 403,498.64 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 77,453,109.74 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 93,457,832.31 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 2,180,682.67 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 7,476,626.57 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 63,414.91 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 3,265,492.63 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 106,444,049.09 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (28,990,939.35) 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (350,517,260.53) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 499,089,884.92 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 148,572,624.39 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 119,581,685.04 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 87,343.77 0.750 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 2,038.02 0.018 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 6,987.50 0.060 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 2,502.29 0.021 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 9,772.32 0.084 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 629.17 0.005 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 99,500.76 0.854 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 2,978,591,368.34 
  11,644,651,426.67 

   

PTR = 0.26 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้น 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active 
Management จะมี PTR สูง  ดังนั้น ทรัพย์สนิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพย์สนิประเภทที่โดย
ลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจาก
มูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
เดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 16.02 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 13.38 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 11.02 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 9.34 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 8.00 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 7.83 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 6.69 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 6.56 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 4.47 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.41 

11 อืน่ๆ 12.28 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 10,456,386.31 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
 หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call , Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 4 ธันวาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

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 


