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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี (BFLRMF) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง

ประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะไดเ้ป็นประธานาธบิดคีนต่อไป ช่วยลดความรอ้นแรงของนโยบาย

การคา้ระหว่างประเทศ และความคบืหนา้ของการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมบีรษัิทส าคัญ ไดแ้ก ่Pfizer 

และ Moderna รายงานผลการทดลองที่มีประสทิธภิาพ ซึง่ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้รายวันท่ัวโลกที่ยังคงอยู่ใน

ระดับสงูในขณะนี้ ปัจจัยดังกลา่วสง่ผลใหเ้กดิภาวะ Risk on ในตลาดสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยดัชนีตลาดหุน้โลก (MSCI World Index) 

ปรับตัวเพิม่ขึน้ 12.7% จากเดอืนกอ่นหนา้ทีม่กีารปรับฐานลงประมาณ -3% 

 ปัจจัยขา้งตน้ สรา้งความคาดหวังเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ โดยความเสี่ยงของ

สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจนีทีล่ดลงเป็นบวกตอ่ภาพการคา้ของโลก ขณะทีวั่คซนี COVID-19 จะชว่ยท าใหก้จิกรรมทาง

เศรษฐกจิตา่งๆ และการท่องเทีย่ว สามารถฟ้ืนตัวไดเ้ป็นปกตมิากยิง่ขึน้ สง่ผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวดขีึน้ โดยอตุสาหกรรมที่

ปรับตัวขึน้โดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุน้วัฏจักร (Cyclical) ไดแ้ก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงนิ และสนิคา้

อุตสาหกรรม เป็นตน้ ช่วยหนุนใหต้ลาดหุน้เกดิใหม่ (EM) และภูมภิาคเอเชยี ซึง่มีสัดส่วนหุน้วัฏจักร (Cyclical) สูงในดัชนี เมื่อ

เทยีบกับตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ (DM) ปรับตัวขึน้ไดด้รีวมทัง้ตลาดหุน้ไทยดว้ย โดยมกีระแสเงนิลงทนุ (Fund Flow) จาก

ต่างชาตไิหลเขา้สู่ตลาดหุน้ไทยดว้ยยอดซือ้สุทธ ิ3.3 หมื่นลา้นบาทในเดอืนนี้ ซึง่เป็นการซือ้สุทธเิดอืนแรกหลังจากขายสุทธิ

ตดิตอ่กัน 15 เดอืน สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทย ปิดปรับตัวเพิม่ขึน้ 17.9% 

 ดา้นปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกจิไทยปรับตัวฟ้ืนขึน้เป็นล าดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดย GDP 

ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากทีห่ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหนา้ ดกีว่าตลาดซึง่คาดว่าจะหดตัว -8.8% 

YoY โดยเครื่องชีท้างเศรษฐกจิขยายตัวดขีึน้ในวงกวา้ง และยังมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดทา้ยของปี อย่างไรก็ดี 

ปัจจัยทีส่ าคัญส าหรับเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในปีหนา้ยังคงขึน้อยู่กับประสทิธภิาพและการแจกจ่ายวัคซนี เพือ่ทีจ่ะท าให ้

เศรษฐกจิกลับเขา้สู่ภาวะปกต ิขณะทีป่ระเด็นการเมือง แมย้ังมกีารนัดชมุนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมแีนวโนม้ไม่รุนแรง และการที่

รัฐสภารับร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเตรยีมจัดตัง้คณะกรรมการสมานฉันทนั์น้ ชว่ยลดความตงึเครยีดทางการเมอืงไดใ้นระดับหนึง่ 

 แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขเศรษฐกจิมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นล าดับ ขณะทีน่โยบาย

การเงนิยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย น าโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่ส่งผลใหธ้นาคารกลางท่ัวโลกตอ้งใชน้โยบาย

การเงนิแบบผ่อนคลายเชน่เดยีวกัน หนุนการลงทนุในสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยปัจจัยทีต่อ้งจับตามองในระยะขา้งหนา้ยังคงเป็นประเด็น

การแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซนี รวมถงึนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเขา้รับต าแหน่งประธานาธบิดขีอง Joe Biden ดา้นตลาด

หุน้ไทย ยังมแีนวโนม้ไดร้ับอานสิงคจ์าก Fund Flow ต่างชาตใินระยะขา้งหนา้ แต่การที ่SET Index ปรับตัวขึน้มาเร็วอยู่ในระดับ

ปัจจุบันที ่Fwd. PER 21 ที ่19-20 เทา่ ท าใหอ้าจม ีUpside จ ากัดในชว่งสัน้ กลยทุธก์ารลงทุนยังตอ้งมคีวาม Selective โดยเนน้

หุน้ทีม่แีนวโนม้ของผลประกอบการทีด่ ีรวมถงึธรุกจิทีจ่ะฟ้ืนตัวไดด้ตีามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี ้

 ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2563 แทบทุกประเทศท่ัวโลกตอ้งเผชญิกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่มคีวามรุนแรงและส่งผล

กระทบกับเศรษฐกจิโลกมากกว่าที่คาด การระบาดจากประเทศจนีและกระจายไปยังประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว สง่ผลให ้

หลายประเทศก าหนดมาตรการควบคมุทีเ่ขม้งวด มกีารประกาศ Lockdown ท าใหเ้ศรษฐกจิชะลอตัวอย่างรุนแรง เกดิภาวะการเงนิ

ทีต่งึตัวจากความผันผวนของตลาดเงนิและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุน้ท่ัวโลก โดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

(IMF) คาดว่าปีนี้เศรษฐกจิโลกจะหดตัวลง -4.40% ซึง่ดกีว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดอืนมถิุนายน ที่คาดว่าจะหดตัวลง -4.90% 

จากการไดร้ับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกจิจนี อย่างไรก็ด ีไดม้กีารปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกจิโลก

ในปีหนา้เป็น 5.20% ต ่ากว่าที่คาดในเดือนมถิุนายนที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.40% ซึง่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกยังคง

เผชญิกับความไมแ่น่นอนและไมต่่อเนื่อง รวมทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาทีย่าวนานจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19  

ตัง้แต่ชว่งตน้ปีทีผ่่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ไดม้กีารปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายจาก 1.50 

- 1.75% มาอยู่ที ่1.00 - 1.25% และปรับอกีเป็นครัง้ที ่2 ในวันที ่15 มนีาคม เพือ่ลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงอกี 1% ลงมาอยู่ที่ 

0.00 - 0.25% พรอ้มทัง้ประกาศซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) และจากการประชมุครัง้ล่าสดุเมือ่วันที่ 

5 พฤศจกิายน คณะกรรมการ FOMC ไดม้มีตใิหค้งอัตราดอกเบีย้ไดไ้วท้ี ่0.00 - 0.25% โดยระบวุา่จะคงอัตราดอกเบีย้อยูใ่นระดับ

ดังกลา่วจนกวา่ตลาดแรงงานจะอยูใ่นระดับทีค่ณะกรรมการประเมนิว่าเป็นระดับการจา้งงานเต็มอัตรา เงนิเฟ้อเร่งตัวขึน้สูร่ะดับ 2% 

และเกนิระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึง่ โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบีย้จะอยู่ในระดับต ่าไปถงึปี 2566 โดยแนวโนม้



 

BFLRMF | 2 
 

เศรษฐกจิต่อจากนี้ยังคงขึน้อยู่กับพัฒนาการของ COVID-19 ซึง่เป็นปัจจัยกดดันกจิกรรมทางเศรษฐกจิ การจา้งงาน รวมทัง้เงนิ

เฟ้อในระยะใกล ้ 

ส าหรับเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลง -6.4% YoY จาก -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหนา้ เป็นการ

ปรับตัวทีด่ขี ึน้กวา่ทีต่ลาดคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยในชว่ง 9 เดอืนแรก เศรษฐกจิไทยหดตัว -6.7% ขณะทีป่ระมาณการณ์

ทัง้ปีของสภาพัฒน์คาดวา่จะหดตัว -6% ลดลงจากเดมิทีค่าดว่าจะหดตัว -7.8 ถงึ -7.3% ซึง่ในไตรมาส 3 เศรษฐกจิหดตัวลดลง

จากไตรมาสก่อนหนา้เป็นผลมาจากการส่งออกสนิคา้และบรกิาร ในขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนและการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภค

บรโิภคขัน้สดุทา้ยของเอกชนปรับตัวดขี ึน้ การใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคขัน้สดุทา้ยของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง 

ส าหรับแนวโนม้เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่4 ภายใตแ้นวโนม้สถานการณ์ต่างๆ ทัง้จากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 

หากไม่มีปัจจัยใดที่เขา้มากระทบรุนแรงก็คาดว่าเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 4 จะดขีึน้จากไตรมาสที่ 3 หลังจากคลายมาตรการ 

Lockdown ในชว่งตน้ปี ขณะทีก่ารสง่ออกแมจ้ะตดิลบแต่ก็ตดิลบนอ้ยลง โดยปี 2564 คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตัวในกรอบ 

3.5 - 4.5%  

ในสว่นของนโยบายการเงนิของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ไดม้กีารปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง 

0.25% ในการประชมุฉุกเฉินเมือ่วันที่ 20 มนีาคม 2563 หลังจากประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิจากการระบาดของ COVID-19 

รุนแรงกวา่ทีค่าด นอกจากนี้ ยังไดอั้ดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กวา่ 160,000 ลา้นบาท และออกมาตรการเพือ่สนับสนุน

เสถยีรภาพตลาดการเงนิ ทัง้การเพิม่สภาพคล่องใหกั้บกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซือ้ขายทุกวันผ่านธนาคารพาณิชย ์รวมทัง้จัดตัง้

กองทุนเพือ่เสรมิสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมกีารปรับลดอัตราดอกเบีย้อกี 0.25% จาก 0.75% มาอยู่ที ่0.50% 

ในการประชมุวันที่ 20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในการประชมุครัง้ล่าสดุ เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน กนง. ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์

ใหค้งอัตราดอกเบี้ยไวท้ี่ 0.50% โดยมองว่าเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึน้กว่าที่คาด แต่มีแนวโนม้ฟ้ืนตัวชา้และยัง

ตอ้งการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยู่ในระดับต ่าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ด ีการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิยังเปราะบาง

และมคีวามไม่แน่นอนสงู และเห็นว่าการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐมคีวามส าคัญต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ โดย

นโยบายการเงนิตอ้งผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงนิและสนิเชือ่ควรเร่งกระจายสภาพคล่องใหต้รงจุด รวมทัง้สถาบัน

การเงนิควรเร่งปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ ส าหรับมาตรการทางการคลังมบีทบาทส าคัญในการพยุงเศรษฐกจิ ควรเร่งการเบกิจ่ายและ

ใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มที่เปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งนโยบายดา้นอุปทานเพือ่ปรับรูปแบบธุรกจิและยกระดับทักษะ

แรงงานเพือ่ชว่ยใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตัวอยา่งยั่งยนื 

กองทุนบัวหลวงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวส้ าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 

อย่างไรก็ตาม หากทศิทางของเศรษฐกจิเปราะบางกว่านี้ ก็อาจจะท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยตัดสนิใจปรับลดอัตราดอกเบีย้

ลงต ่ากวา่ 0.50% ไดอ้กีในอนาคต 

 ส าหรับการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทนุ BFLRMF มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ 

วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 เทา่กับ 21,593.24 ลา้นบาท หรอื 56.6628 บาทตอ่หน่วยลงทนุ และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลังใน

รอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.45 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

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 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 54.5058  56.4107  63.3617  65.6259  52.7899  28.4796  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BFLRMF 
3.96 0.45 -10.52 -4.77 1.42 7.12 

เกณฑม์าตรฐาน2 3.98 3.17 -2.52 -0.23 3.15 4.95 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

16.383 14.773 21.41 14.04 12.24 13.67 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.613 7.263 11.77 7.68 6.66 6.85 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ThaiBMA Government 

Bond Index (Total Return Index) อายรุะหวา่ง 1 - 3 ปี สัดสว่น 25% และอัตราผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิ 1 ลา้นบาท เฉลีย่ของ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์สัดสว่น 25% 
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 

 

21,624,057,448.51 100.14 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

    

    ยานยนต ์

 

    

        บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

55,073,432.00 0.26 

    ธนาคาร 

 

    

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

 

53,091,780.00 0.25 

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

666,853,400.00 3.09 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

162,272,000.00 0.75 

        ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

37,560,210.00 0.17 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

629,074,800.00 2.91 

    พาณิชย ์

 

    

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

778,843,125.00 3.61 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

867,697,050.00 4.02 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) - 169,312,000.00 0.78 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

466,549,875.00 2.16 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

35,067,600.00 0.16 

    วสัดกุอ่สรา้ง 

 

    

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

51,539,495.00 0.24 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

659,549,000.00 3.05 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

56,879,550.00 0.26 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

583,660,200.00 2.70 

    พลงังานและสาธารณูปโภค 

 

    

        บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

 

77,494,480.00 0.36 

        บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) 

 

3,301,880.00 0.02 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

181,234,480.00 0.84 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

277,154,650.00 1.28 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 

742,478,400.00 3.44 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

132,948,125.00 0.62 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

359,718,100.00 1.67 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

1,741,024,000.00 8.06 

        บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

 

370,001,025.00 1.71 

        บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

13,296,120.00 0.06 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

76,482,600.00 0.35 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

35,444,932.00 0.16 

    แฟช ัน่ 

 

    

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

49,449,000.00 0.23 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์

 

    

        บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน) - 14,374,870.00 0.07 

    อาหารและเครือ่งดืม่ 

 

    

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

11,767,696.00 0.05 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

382,894,150.00 1.77 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

396,507,161.60 1.84 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

139,104,220.00 0.64 

    การแพทย ์

 

    

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

768,592,750.00 3.56 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

425,329,350.00 1.97 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

20,136,655.00 0.09 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

56,027,850.00 0.26 

    วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร 

 

    

        บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) - 81,988,998.00 0.38 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

    

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

804,334,050.00 3.72 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

16,598,860.00 0.08 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

65,212,500.00 0.30 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

63,400,940.00 0.29 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

29,033,400.00 0.13 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

5,012,868.36 0.02 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

81,920,214.00 0.38 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ 

 

    

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

350,976,000.00 1.63 

        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

23,117,076.00 0.11 

    สือ่และสิง่พมิพ ์

 

    

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

44,552,625.00 0.21 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

405,824,163.78 1.88 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

153,946,100.00 0.71 

    บรรจภุณัฑ ์

 

    

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) - 359,750,891.50 1.67 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

19,985,552.00 0.09 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์

 

    

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

18,670,540.00 0.09 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

 

    

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

686,560.00 0.00 

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

 

58,475,150.00 0.27 

        บรษัิท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) 

 

26,233,760.00 0.12 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

    

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

20,640,360.00 0.10 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) - 99,658,698.00 0.46 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

49,609,645.00 0.23 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

25,528,800.00 0.12 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

28,401,120.00 0.13 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

19,862,892.00 0.09 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

69,179,177.50 0.32 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

5,841,360.00 0.03 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

132,604,352.76 0.61 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์

 

    

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

124,823,112.00 0.58 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

848,288,000.00 3.93 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

111,961,200.00 0.52 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

553,813,080.00 2.56 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

    

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

12,257,482.50 0.06 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์

 

    

    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

    

        บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) 

 

143,409.60 0.00 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

789,072.00 0.00 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

    

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์

 

    

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย - 67,685,160.00 0.31 

  ต ัว๋เงนิคลงั 

 

    

        กระทรวงการคลัง - 79,871,574.74 0.37 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

  พนัธบตัร 

 

    

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 2,675,228,227.76 12.39 

        ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐค ้าประกัน - 41,935,283.55 0.19 

        กระทรวงการคลัง - 471,639,191.38 2.18 

  หุน้กู ้

 

    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 42,531,739.54 0.20 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 300,182,499.04 1.39 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 173,623,920.95 0.80 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- - 98,115,805.07 0.45 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ - 257,072,849.08 1.19 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A - 95,784,005.31 0.44 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A- - 14,847,506.05 0.07 

  เงนิฝากธนาคาร 

 

    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 201,251,639.34 0.93 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 754,007,548.22 3.49 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 89,372,476.88 0.41 

  

 

    

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 

 

21,593,242,819.24 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 

 

56.6628 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วน

ไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแลกจิการบรษัิท

จดทะเบยีน ประจ าปี 2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 

   
 

 

 

  



 

BFLRMF | 9 
 

รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 3,268.67 15.14 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

955.26 4.42 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 982.16 4.55 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 31/03/21 AAA 50,000,000.00 49,924,740.63 

2. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/05/21 AAA 30,000,000.00 29,946,834.11 

3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 14/07/21 AAA 30,000,000.00 32,653,901.18 

4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 55,000,000.00 56,619,104.30 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 75,000,000.00 77,883,621.84 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/23 AAA 20,000,000.00 21,291,971.20 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 95,000,000.00 98,368,135.70 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 20,000,000.00 21,564,869.16 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 40,000,000.00 45,532,878.00 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 90,000,000.00 92,813,805.90 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 25/06/32 AAA 10,000,000.00 12,529,343.70 

12. พันธบตัร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 10,000,000.00 12,381,560.40 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/02/21 AAA 20,000,000.00 20,152,770.80 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/03/21 AAA 10,000,000.00 10,067,251.70 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/05/21 AAA 15,000,000.00 15,100,689.30 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/09/21 AAA 20,000,000.00 20,339,403.40 

17. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/05/22 AAA 40,000,000.00 40,060,941.36 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 90,000,000.00 91,718,118.90 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/03/23 AAA 10,000,000.00 10,094,396.79 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/09/23 AAA 15,000,000.00 15,035,324.61 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 45,000,000.00 44,998,841.13 

22. พันธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 100,000,000.00 99,997,424.72 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 50,000,000.00 49,998,678.12 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/12/20 AAA 20,000,000.00 19,997,361.79 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/12/20 AAA 120,000,000.00 119,975,281.80 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/12/20 AAA 100,000,000.00 99,970,077.45 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 510,000,000.00 509,769,695.83 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 15,000,000.00 14,992,477.06 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 30,000,000.00 29,985,561.75 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/01/21 AAA 90,000,000.00 89,938,422.98 

31. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/02/21 AAA 70,000,000.00 69,938,722.18 

32. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/02/21 AAA 120,000,000.00 119,888,848.26 

33. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/03/21 AAA 60,000,000.00 59,945,777.81 

34. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/03/21 AAA 650,000,000.00 649,288,451.01 

35. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/03/21 AAA 25,000,000.00 24,972,547.30 

36. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/03/21 AAA 55,000,000.00 54,921,558.72 

37. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/04/21 AAA 30,000,000.00 29,953,387.61 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

38. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 13/05/21 AAA 80,000,000.00 79,833,389.98 

39. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/05/21 AAA 20,000,000.00 19,956,429.62 

40. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/07/21 AAA 240,000,000.00 239,403,884.33 

41. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/08/21 AAA 25,000,000.00 24,932,511.45 

42. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร  

- รัฐค ้าประกัน 

กระทรวงการคลัง 26/11/21 AAA 15,000,000.00 15,366,153.60 

43. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร  

- รัฐค ้าประกัน 

กระทรวงการคลัง 10/06/22 AAA 15,000,000.00 15,571,007.04 

44. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร  

- รัฐค ้าประกัน 

กระทรวงการคลัง 10/06/26 AAA 10,000,000.00 10,998,122.91 

45. หุน้กู ้ บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากัด 

บรษัิท อมตะ บ.ี

กรมิ เพาเวอร ์

(ระยอง) 2 จ ากัด 

21/04/22 A- 5,000,000.00 5,065,108.60 

46. หุน้กู ้ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิ

การบนิกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 07/02/30 A- 5,000,000.00 4,677,527.55 

47. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 26/01/21 AAA 20,000,000.00 20,169,673.20 

48. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 12/07/21 AAA 25,000,000.00 25,456,352.25 

49. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/11/22 AAA 20,000,000.00 20,319,896.60 

50. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 08/06/24 A+ 20,000,000.00 21,085,359.73 

51. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 07/09/24 A+ 5,000,000.00 5,179,761.70 

52. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/03/27 A+ 25,000,000.00 26,455,980.00 

53. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 26/06/23 AAA 10,000,000.00 10,290,390.29 

54. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 26/08/26 A 5,000,000.00 5,331,991.63 

55. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 18/08/27 A 20,000,000.00 21,617,600.22 

56. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 15/11/27 AA- 25,000,000.00 25,857,769.57 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 03/08/22 A+ 20,000,000.00 21,493,193.20 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 24/01/28 A+ 30,000,000.00 31,127,076.90 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

59. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 06/08/22 AA 10,000,000.00 10,186,738.58 

60. หุน้กู ้ บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต 

จ ากัด 

- 24/09/23 AA 15,000,000.00 15,268,949.82 

61. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและ 

พัฒนาทรัพยากรน ้า 

ภาคตะวันออก จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/06/22 A+ 5,000,000.00 5,238,671.50 

62. หุน้กู ้ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด 

(มหาชน) 

- 25/02/21 AA 15,000,000.00 15,148,221.24 

63. หุน้กู ้ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด 

(มหาชน) 

- 30/03/22 AA 20,000,000.00 20,382,894.28 

64. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 21/12/24 AA- 5,000,000.00 5,209,845.94 

65. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 30/03/21 AAA(tha) 10,000,000.00 10,090,717.80 

66. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/09/21 AAA(tha) 5,000,000.00 5,092,408.50 

67. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 25,000,000.00 27,348,613.24 

68. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/11/24 AA- 10,000,000.00 10,235,524.89 

69. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/11/29 AA- 40,000,000.00 41,099,418.82 

70. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี

(ไทย) จ ากัด 

- 26/05/21 AAA 15,000,000.00 15,130,453.22 

71. หุน้กู ้ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด 

(มหาชน) 

- 07/09/22 A 15,000,000.00 15,922,622.85 

72. หุน้กู ้ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด 

(มหาชน) 

- 20/09/22 A 5,000,000.00 5,306,611.95 

73. หุน้กู ้ บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากัด 

(มหาชน) 

- 15/03/21 A 5,000,000.00 5,026,801.31 

74. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 

จ ากัด(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 40,000,000.00 41,823,844.40 

75. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/24 A 10,000,000.00 10,222,673.70 

76. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/26 A 5,000,000.00 5,093,106.90 

77. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 09/05/27 A 25,000,000.00 27,262,596.75 

78. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,126,958.96 

79. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 5,000,000.00 5,125,335.07 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

80. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/03/21 AA 10,000,000.00 10,079,273.40 

81. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/03/21 AA 10,000,000.00 10,124,299.00 

82. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/03/22 AA 10,000,000.00 10,350,729.60 

83. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/03/25 AA 70,000,000.00 71,830,521.00 

84. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

28/02/21 AAA 20,000,000.00 20,216,385.40 

85. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

10/08/21 AAA 35,000,000.00 35,623,701.14 

86. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

30/10/21 AAA 5,000,000.00 5,066,555.25 

87. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

18/11/22 AAA 50,000,000.00 50,801,568.16 

88. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

31/10/22 AAA 20,000,000.00 20,485,280.60 

89. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 
26/04/23 AAA 10,000,000.00 9,999,792.40 

90. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

31/10/24 AAA 25,000,000.00 25,901,538.50 

91. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

TOYOTA MOTOR 

FINANCE (NL) B.V. 

09/05/25 AAA 15,000,000.00 15,540,627.03 

92. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 12/03/21 AA- 10,000,000.00 10,197,765.20 

93. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 12/03/24 AA- 5,000,000.00 5,515,480.65 

94. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 27/07/21 A+ 30,000,000.00 30,271,672.40 

95. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 20/07/23 A+ 31,000,000.00 31,844,380.68 

96. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 25,000,000.00 26,332,639.82 

97. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 15,000,000.00 16,220,268.75 

98. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- 15/03/21 AAA 25,000,000.00 25,180,285.00 

99. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 26/06/23 A- 5,000,000.00 5,104,869.90 

100. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/01/21 AAA(tha) 40,000,000.00 40,513,114.75 
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101. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 09/04/21 AAA(tha) 50,000,000.00 50,386,885.25 

102. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 06/08/21 AAA(tha) 110,000,000.00 110,351,639.34 

103. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารออมสนิ กระทรวงการคลัง 14/05/21 AAA 95,000,000.00 95,626,065.57 

104. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 11,392,377.80 

105. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 77,980,099.08 

106. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 658,381,482.65 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (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 ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 22,856,319,307.27 บาท) 20,856,544,952.40 

  เงนิฝากธนาคาร 881,372,798.49 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 21,402,428.62 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 20,659,772.67 

     รวมสนิทรัพย ์ 21,779,979,952.18 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,881,168.66 

  หนี้สนิอืน่ 933,460.61 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 150,197,093.10 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,725,410.57 

     รวมหนี้สนิ 186,737,132.94 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 21,593,242,819.24 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,810,829,827.91 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 12,688,067,495.95 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 5,094,345,495.38 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 21,593,242,819.24 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 381,082,982.7910 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 56.6628 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 

วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม  

(บาท) 

  
 

  
 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
 

  
 

        

  หุน้สามญั (77.92%) 
 

  
 

        

ยานยนต ์(0.26%) 
 

  
 

        

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (0.26%)   11,668,100.00   55,073,432.00 

  
 

  
 

      55,073,432.00 

ธนาคาร (7.43%) 
 

  
 

        

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) (0.25%)   
 

  2,132,200.00   53,091,780.00 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (3.20%)   
 

  5,651,300.00   666,853,400.00 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) (0.78%)   
 

  1,475,200.00   162,272,000.00 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (0.18%)   
 

  3,510,300.00   37,560,210.00 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) (3.02%)   
 

  7,357,600.00   629,074,800.00 

  
 

  
 

      1,548,852,190.00 

พาณิชย ์(11.11%) 
 

  
 

        

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) (3.73%)   
 

  20,769,150.00   778,843,125.00 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) (4.16%)   
 

  14,342,100.00   867,697,050.00 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.81%)   5,209,600.00   169,312,000.00 

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (2.24%)   
 

  11,310,300.00   466,549,875.00 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.17%)   
 

  3,438,000.00   35,067,600.00 

  
 

  
 

      2,317,469,650.00 

วสัดุกอ่สรา้ง (6.48%) 
 

  
 

        

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) (0.25%)   
 

  8,662,100.00   51,539,495.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) (3.16%)   
 

  1,763,500.00   659,549,000.00 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (0.27%) 
 

  416,700.00   56,879,550.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (2.80%)    15,774,600.00   583,660,200.00 

  
 

  
 

      1,351,628,245.00 

พลงังานและสาธารณูปโภค (19.23%)   
 

        

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) (0.37%)   
 

  3,953,800.00   77,494,480.00 

บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) (0.02%)   
 

  223,100.00   3,301,880.00 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.87%)   
 

  11,256,800.00   181,234,480.00 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) (1.33%)   
 

  6,193,400.00   277,154,650.00 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (3.56%)   
 

  3,437,400.00   742,478,400.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 

วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม  

(บาท) 

  
 

  
 

        

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (0.64%)   1,892,500.00   132,948,125.00 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (1.72%)   10,277,660.00   359,718,100.00 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (8.35%) 
 

  
 

  43,525,600.00   1,741,024,000.00 

บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) (1.77%)   3,824,300.00   370,001,025.00 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.06%)   
 

  7,428,000.00   13,296,120.00 

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากัด (มหาชน) (0.37%)   10,063,500.00   76,482,600.00 

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (0.17%)   13,528,600.00   35,444,932.00 

  
 

  
 

      4,010,578,792.00 

แฟช ัน่ (0.24%) 
 

  
 

        

บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) (0.24%)   
 

  2,332,500.00   49,449,000.00 

  
 

  
 

      49,449,000.00 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์(0.07%) 
 

  
 

        

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน) (0.07%)   
 

  3,885,100.00   14,374,870.00 

  
 

  
 

      14,374,870.00 

อาหารและเครือ่งดืม่ (4.46%) 
 

  
 

        

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) (0.06%)   
 

  5,550,800.00   11,767,696.00 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (1.84%)   7,156,900.00   382,894,150.00 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) (1.90%)   15,988,192.00   396,507,161.60 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.67%)   9,212,200.00   139,104,220.00 

  
 

  
 

      930,273,227.60 

การแพทย ์(6.09%) 
 

  
 

        

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) (3.69%)   35,748,500.00   768,592,750.00 

บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) (2.04%)   3,416,300.00   425,329,350.00 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) (0.10%)   2,086,700.00   20,136,655.00 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) (0.27%)   2,409,800.00   55,666,380.00 

  
 

  
 

      1,269,725,135.00 

วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร (0.39%)   
 

        

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.39%)   45,048,900.00   81,988,998.00 

  
 

  
 

      81,988,998.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (5.11%)   
 

        

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) (3.86%)   4,583,100.00   804,334,050.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) (0.08%)   
 

  1,930,100.00   16,598,860.00 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (0.31%)   
 

  1,175,000.00   65,212,500.00 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.30%) 
 

  11,633,200.00   63,400,940.00 

บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) (0.14%)   
 

  5,278,800.00   29,033,400.00 
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บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.02%)   1,240,809.00   5,012,868.36 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.39%)   25,128,900.00   81,920,214.00 

  
 

  
 

      1,065,512,832.36 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ (1.79%) 
 

  
 

        

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) (1.68%) 
 

  17,548,800.00   350,976,000.00 

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) (0.11%)   7,554,600.00   23,117,076.00 

  
 

  
 

      374,093,076.00 

สือ่และสิง่พมิพ ์(2.87%) 
 

  
 

        

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) (0.21%)   
 

  4,816,500.00   44,552,625.00 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) (1.92%) 
 

  64,138,600.00   400,866,250.00 

บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) (0.74%) 
 

  
 

  19,993,000.00   153,946,100.00 

  
 

  
 

      599,364,975.00 

บรรจภุณัฑ ์(1.82%) 
 

  
 

        

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) (1.72%)   8,514,814.00   359,750,891.50 

บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) (0.10%)   
 

  4,095,400.00   19,985,552.00 

  
 

  
 

      379,736,443.50 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(0.09%) 
 

  
 

        

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) (0.09%)   1,403,800.00   18,670,540.00 

  
 

  
 

      18,670,540.00 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(0.41%) 
 

  
 

        

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) (0.28%)   1,021,400.00   58,475,150.00 

บรษัิท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) (0.13%) 
 

  
 

  1,111,600.00   26,233,760.00 

  
 

  
 

      84,708,910.00 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(2.16%) 
 

  
 

        

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) (0.10%)   
 

  4,087,200.00   20,640,360.00 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (0.48%) 
 

  20,849,100.00   99,658,698.00 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (0.24%)   
 

  6,319,700.00   49,609,645.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) (0.12%)   
 

  1,934,000.00   25,528,800.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.14%) 
 

  11,833,800.00   28,401,120.00 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (0.10%) 
 

  13,330,800.00   19,862,892.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.33%)   25,247,875.00   69,179,177.50 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.03%)   
 

  1,921,500.00   5,841,360.00 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.63%)    41,742,800.00   131,072,392.00 

  
 

  
 

      449,794,444.50 
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ขนสง่และโลจสิตกิส ์(7.86%) 
 

  
 

        

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.60%)   
 

  61,187,800.00   124,823,112.00 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (4.07%) 
 

  13,254,500.00   848,288,000.00 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (0.54%) 
 

  18,660,200.00   111,961,200.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (2.66%)    54,295,400.00   553,813,080.00 

  
  

 
      1,638,885,392.00 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (0.06%) 
 

  
 

        

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.06%)    1,738,650.00   12,257,482.50 

  
 

  
 

      12,257,482.50 

  รวมหุน้สามญั 
 

  
 

      16,252,437,635.46 

  พนัธบตัร (15.27%) 
 

  
 

        

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (12.82%) 
 

  
 

        

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

รุ่นที ่1/2ปี/2562 (0.10%) 1.7500 
  

18/02/2021 
  

20,000,000.00 

  

20,052,085.80 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่1/3ปี/2561 (0.05%) 1.6200 
  

12/03/2021 
  

10,000,000.00 

  

10,031,744.90 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่2/2ปี/2562 (0.07%) 1.8400 
  

27/05/2021 
  

15,000,000.00 

  

15,097,664.70 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่2/3ปี/2561 (0.10%) 2.0900 
  

24/09/2021 
  

20,000,000.00 

  

20,261,529.40 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่2/2ปี/2563 (0.19%) 0.6100 
  

25/05/2022 
  

40,000,000.00 

  

40,056,930.40 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่2/3ปี/2562 (0.44%) 1.4400 
  

16/09/2022 
  

90,000,000.00 

  

91,448,266.50 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่1/3ปี/2563 (0.05%) 0.9200 
  

23/03/2023 
  

10,000,000.00 

  

10,077,005.01 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

รุ่นที ่2/3ปี/2563 (0.07%) 0.6500 
  

28/09/2023 
  

15,000,000.00 

  

15,018,228.72 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่10/363/62 (0.22%) 
 

  03/12/2020 
  

45,000,000.00 

  

44,998,841.13 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่22/182/63 (0.48%) 
 

  03/12/2020 
  

100,000,000.00 

  

99,997,424.72 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่35/91/63 (0.24%) 
 

  03/12/2020 
  

50,000,000.00 

  

49,998,678.12 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่23/183/63 (0.10%) 
 

  11/12/2020 
  

20,000,000.00 

  

19,997,361.79 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่24/182/63 (0.58%) 
 

  17/12/2020 
  

120,000,000.00 

  

119,975,281.80 
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พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่

25/182/63 (0.48%) 
 

  24/12/2020 
  

100,000,000.00 

  

99,970,077.45 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่

26/186/63 (2.44%) 
 

  04/01/2021 
  

510,000,000.00 

  

509,769,695.83 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่

1/364/63 (0.07%) 
 

  07/01/2021 
  

15,000,000.00 

  

14,992,477.06 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่

40/91/63 (0.14%) 
 

  07/01/2021 
  

30,000,000.00 

  

29,985,561.75 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่29/182/63 (0.43%) 
 

  21/01/2021 
  

90,000,000.00 

  

89,938,422.98 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่2/364/63 (0.34%) 
 

  04/02/2021 
  

70,000,000.00 

  

69,938,722.18 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่45/91/63 (0.57%) 
 

  11/02/2021 
  

120,000,000.00 

  

119,888,848.26 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่3/364/63 (0.29%) 
 

  04/03/2021 
  

60,000,000.00 

  

59,945,777.81 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่36/182/63 (3.11%) 
 

  11/03/2021 
  

650,000,000.00 

  

649,288,451.01 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่37/182/63 (0.12%) 
 

  18/03/2021 
  

25,000,000.00 

  

24,972,547.30 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่38/182/63 (0.26%) 
 

  25/03/2021 
  

55,000,000.00 

  

54,921,558.72 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่4/364/63 (0.14%) 
 

  22/04/2021 
  

30,000,000.00 

  

29,953,387.61 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่5/364/63 (0.38%) 
 

  13/05/2021 
  

80,000,000.00 

  

79,833,389.98 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่43/182/63 (0.10%) 
 

  20/05/2021 
  

20,000,000.00 

  

19,956,429.62 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่7/364/63 (1.15%) 
 

  08/07/2021 
  

240,000,000.00 

  

239,403,884.33 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่8/364/63 (0.12%) 
 

  05/08/2021 
  

25,000,000.00 

  

24,932,511.45 

  
 

  
 

      2,674,702,786.33 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- รฐัค า้ประกนั (0.20%)   
 

  
      

พันธบัตรธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 

ครัง้ที ่1 (0.07%) 3.0100 

  

26/11/2021 

  

15,000,000.00 

  

15,359,968.65 

พันธบัตรธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 

ครัง้ที ่4 (0.07%) 2.3700 

  

10/06/2022 

  

15,000,000.00 

  

15,401,535.75 
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พันธบัตรธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 

ครัง้ที ่5 (0.05%) 2.6500 

  

10/06/2026 

  

10,000,000.00 

  

10,871,794.10 

  
 

  
 

      41,633,298.50 

กระทรวงการคลงั (2.24%) 
 

  
 

        

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ 

แปรผันตามการเปลีย่นแปลงของเงนิเฟ้อ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.16%) 1.2000 

  

14/07/2021 

  

30,000,000.00 

  

32,504,064.04 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 

(0.27%) 1.8750 

  

17/06/2022 

  

55,000,000.00 

  

56,147,271.95 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟ้ืนฟฯู  

ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครัง้ที ่3 (0.37%) 2.00 

  

17/12/2022 

  

75,000,000.00 

  

77,197,320.84 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 

(0.10%) 2.4000 

  

17/12/2023 

  

20,000,000.00 

  

21,072,354.80 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู 

ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครัง้ที ่4 (0.47%) 1.4500 

  

17/12/2024 

  

95,000,000.00 

  

97,737,881.95 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้ใหกู้ต้อ่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 

(0.10%) 2.1250 

  

17/12/2026 

  

20,000,000.00 

  

21,370,417.16 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู 

ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครัง้ที ่2 (0.22%) 2.8750 

  

17/12/2028 

  

40,000,000.00 

  

45,006,713.60 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

(พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง 

กูเ้งนิฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 (0.44%) 1.6000 

  

17/12/2029 

  

90,000,000.00 

  

92,154,956.40 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ 

(พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง 

กูเ้งนิฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ครัง้ที ่1 (0.06%) 3.7750 

  

25/06/2032 

  

10,000,000.00 

  

12,364,898.50 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่2 

(0.06%) 3.3000 

  

17/06/2038 

  

10,000,000.00 

  

12,230,574.10 

  
 

  
 

      467,786,453.34 

  รวมพนัธบตัร 
 

  
 

      3,184,122,538.17 
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  หุน้กู ้(4.68%) 
 

  
 

        

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั (0.02%)         

หุน้กูม้ผีูค้ ้าประกันของบรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากัดครัง้ที ่1/2560 

ชดุที ่3 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

(0.02%) 3.2500 

  

21/04/2022 

  

5,000,000.00 

  

5,046,855.20 

  
 

  
 

      5,046,855.20 

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (0.02%)        

หุน้กูบ้รษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิ 

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2573 

(0.02%) 2.7500 

  

07/02/2030 

  

5,000,000.00 

  

4,633,828.90 

  
 

  
 

      4,633,828.90 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) (0.31%) 
 

        

หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.10%) 1.9100 

  

26/01/2021 

  

20,000,000.00 

  

20,035,711.60 

หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2561 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.12%) 2.2200 

  

12/07/2021 

  

25,000,000.00 

  

25,240,434.50 

หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2562 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

(0.10%) 1.8000 

  

22/11/2022 

  

20,000,000.00 

  

20,311,019.80 

  
 

  
 

      65,587,165.90 

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (0.25%) 
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2563 ชดุที ่1  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.10%) 3.00 

  

08/06/2024 

  

20,000,000.00 

  

20,786,181.60 

หุน้กูข้องบรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2562 ชดุที ่3  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.02%) 2.6500 

  

07/09/2024 

  

5,000,000.00 

  

5,148,905.55 

หุน้กูข้องบรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่6  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570  

ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กู ้

กอ่นครบก าหนดไถถ่อน (0.13%) 4.4000 

  

24/03/2027 

  

25,000,000.00 

  

26,251,048.50 

  
 

  
 

      52,186,135.65 
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บรษิทั ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั (0.05%)         

หุน้กูข้อง บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่1/2563  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 

(0.05%) 2.3600 

  

26/06/2023 

  

10,000,000.00 

  

10,188,231.39 

  
 

  
 

      10,188,231.39 

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) (0.25%)   
 

        

หุน้กูบ้รษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2559 ชดุที ่3 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.03%) 3.6800 

  

26/08/2026 

  

5,000,000.00 

  

5,283,092.98 

หุน้กูบ้รษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2570 (0.10%) 3.9600 

  

18/08/2027 

  

20,000,000.00 

  

21,389,764.62 

หุน้กูบ้รษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่3/2560 ชดุที ่2ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.12%) 3.5000 

  

15/11/2027 

  

25,000,000.00 

  

25,819,413.32 

  
 

  
 

      52,492,270.92 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (0.25%)          

หุน้กูบ้รษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2555 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

(0.10%) 5.00 

  

03/08/2022 

  

20,000,000.00 

  

21,164,426.00 

หุน้กูบ้รษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่2 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 

(0.15%) 3.6000 

  

24/01/2028 

  

30,000,000.00 

  

30,742,419.30 

  
 

  
 

      51,906,845.30 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (0.05%) 
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2558 ชดุที ่3  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กู ้

กอ่นครบก าหนดไถถ่อน (0.05%) 3.4500 

  

06/08/2022 

  

10,000,000.00 

  

10,076,149.58 

  
 

  
 

      10,076,149.58 

บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (0.07%) 
 

  
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จ ากัด 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่1 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.07%) 2.0200 

  

24/09/2023 

  

15,000,000.00 

  

15,212,500.47 

  
 

  
 

      15,212,500.47 
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บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก 

จ ากดั (มหาชน) (0.02%) 
 

  
      

หุน้กูข้องบรษัิท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2558 ชดุที ่1  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

(0.02%) 3.8400 

  

16/06/2022 

  

5,000,000.00 

  

5,150,298.90 

  
 

  
 

      5,150,298.90 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) (0.17%)   
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564 (0.07%) 2.5600 

  

25/02/2021 

  

15,000,000.00 

  

15,045,119.94 

หุน้กูข้องบรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 (0.10%) 3.0200 

  

30/03/2022 

  

20,000,000.00 

  

20,280,297.08 

  
 

  
 

      35,325,417.02 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(0.02%) 
  

      

หุน้กูข้องบรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

ครัง้ที ่1/2560  ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2567 (0.02%) 2.9400 

  

21/12/2024 

  

5,000,000.00 

  

5,144,199.34 

  
 

  
 

      5,144,199.34 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(0.20%) 
 

  
 

        

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห ์พ.ศ. 

2559 ครัง้ที ่8 รุ่นอาย ุ4.5 ปี (0.05%) 2.2500 
  

30/03/2021 
  

10,000,000.00 

  

10,052,498.60 

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห ์พ.ศ. 

2561 ครัง้ที ่8 ครบก าหนดไถถ่อนปี 

พ.ศ. 2564 (0.02%) 2.4800 

  

27/09/2021 

  

5,000,000.00 

  

5,070,326.30 

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห ์พ.ศ. 

2560 ครัง้ที ่3 ครบก าหนดไถถ่อนปี 

พ.ศ. 2570 (0.13%) 2.9700 

  

14/12/2027 

  

25,000,000.00 

  

27,002,791.37 

  
 

  
 

      42,125,616.27 

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

(0.25%) 
 

  
      

หุน้ของบรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่2 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.05%) 2.2400 

  

08/11/2024 

  

10,000,000.00 

  

10,221,409.79 
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หุน้ของบรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่4 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 

(0.20%) 2.8600 

  

08/11/2029 

  

40,000,000.00 

  

41,027,331.22 

  
 

  
 

      51,248,741.01 

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (0.07%)   
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 

จ ากัด ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่2  

ครบก าหนด ไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.07%) 2.6100 

  

26/05/2021 

  

15,000,000.00 

  

15,125,090.27 

  
 

  
 

      15,125,090.27 

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน) (0.10%)   
 

        

หุน้กูบ้รษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที ่2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 (0.08%) 4.7000 

  

07/09/2022 

  

15,000,000.00 

  

15,758,444.70 

หุน้กูบ้รษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที ่3/2555 ครบก าหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 (0.03%) 4.7200 

  

20/09/2022 

  

5,000,000.00 

  

5,260,058.55 

  
 

  
 

      21,018,503.25 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (0.02%)          

หุน้กูข้องบรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่1 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.02%) 2.2700 

  

15/03/2021 

  

5,000,000.00 

  

5,002,857.46 

  
 

  
 

      5,002,857.46 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) (0.20%)   
 

        

หุน้กูบ้รษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน  

ปี พ.ศ. 2567 (0.20%) 2.9700 

  

30/08/2024 

  

40,000,000.00 

  

41,521,148.40 

  
 

  
 

      41,521,148.40 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (0.20%)         

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่ปีระกันของ 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่1  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.05%) 2.4600 

  

29/04/2024 

  

10,000,000.00 

  

10,200,432.60 

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่ปีระกันของ 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 

(0.02%) 2.7000 

  

29/04/2026 

  

5,000,000.00 

  

5,080,901.40 
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หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่ปีระกันของ 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่3  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 

(0.13%) 4.0800 

  

09/05/2027 

  

25,000,000.00 

  

27,201,117.25 

  
 

  
 

      42,482,451.25 

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (0.05%)          

หุน้กูข้อง บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 

(0.02%) 2.5400 

  

25/06/2025 

  

5,000,000.00 

  

5,071,635.66 

หุน้กูข้อง บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 

(0.02%) 2.7400 

  

25/06/2027 

  

5,000,000.00 

  

5,065,655.62 

  
 

  
 

      10,137,291.28 

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (0.49%) 
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.05%) 2.1000 

  

22/03/2021 

  

10,000,000.00 

  

10,038,999.40 

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่1  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.05%) 3.00 

  

22/03/2021 

  

10,000,000.00 

  

10,066,764.80 

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2561 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 

(0.05%) 3.2000 

  

19/03/2022 

  

10,000,000.00 

  

10,286,729.60 

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่4  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 

(0.34%) 3.1500 

  

22/03/2025 

  

70,000,000.00 

  

71,407,644.00 

  
 

  
 

      101,800,137.80 

บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั (0.88%)          

หุน้กูข้องบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.10%) 2.4800 

  

28/02/2021 

  

20,000,000.00 

  

20,087,289.60 

หุน้กูบ้รษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ครัง้ที ่2/2561 ครบก าหนดไถถ่อน

ปี พ.ศ. 2564 (0.17%) 2.2800 

  

10/08/2021 

  

35,000,000.00 

  

35,376,649.09 



 

BFLRMF | 27 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 

วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม  

(บาท) 

  
 

  
 

        

หุน้กูม้ปีระกันของบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่1/2562  

อาย ุ2 ปี 5 เดอืน ครบก าหนดไถถ่อน 

ปี พ.ศ. 2564 (0.02%) 2.2600 

  

30/10/2021 

  

5,000,000.00 

  

5,066,245.65 

หุน้กูม้ปีระกันของ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่4/2562 

ชดุที ่3 อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถถ่อน 

ปี พ.ศ. 2565 (0.24%) 1.8100 

  

18/11/2022 

  

50,000,000.00 

  

50,769,335.16 

หุน้กูม้ปีระกันของบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่4/2560 

อาย ุ5 ปี ครบก าหนดไถถ่อน 

ปี พ.ศ. 2565 (0.10%) 2.2000 

  

31/10/2022 

  

20,000,000.00 

  

20,447,910.80 

หุน้กูม้ปีระกันของบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่3/2563 

อาย ุ2 ปี 5 เดอืน ครบก าหนดไถถ่อน 

ปี พ.ศ. 2566 (0.05%) 1.1900 

  

26/04/2023 

  

10,000,000.00 

  

9,998,162.30 

หุน้กูข้องบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่4/2560  

ชดุที ่3 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.12%) 2.6100 

  

31/10/2024 

  

25,000,000.00 

  

25,846,120.75 

หุน้กูข้องบรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด ครัง้ที ่1/2561  

ชดุที ่3 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 

(0.07%) 2.7200 

  

09/05/2025 

  

15,000,000.00 

  

15,516,035.28 

  
 

  
 

      183,107,748.63 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (0.07%)   
 

        

หุน้กู ้บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่3 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี  พ.ศ. 2564 (0.05%) 4.6100 

  

12/03/2021 

  

10,000,000.00 

  

10,096,724.10 

หุน้กู ้บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่4 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.03%) 4.8400 

  

12/03/2024 

  

5,000,000.00 

  

5,462,439.55 

  
 

  
 

      15,559,163.65 

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (0.50%)          

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2559 ชดุที ่2  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

(0.14%) 2.3200 

  

27/07/2021 

  

30,000,000.00 

  

30,191,584.70 

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2559 ชดุที ่3  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 

(0.15%) 2.7900 

  

20/07/2023 

  

31,000,000.00 

  

31,744,857.97 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 

วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม  

(บาท) 

  
 

  
 

        

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่3  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 

(0.13%) 3.5800 

  

19/01/2024 

  

25,000,000.00 

  

26,227,201.57 

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่4  

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 

(0.08%) 3.9400 

  

19/01/2027 

  

15,000,000.00 

  

16,150,644.15 

  
 

  
 

      104,314,288.39 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (0.12%)   
 

        

หุน้กูข้องธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่2 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.12%) 2.1600 

  

15/03/2021 

  

25,000,000.00 

  

25,066,367.25 

  
 

  
 

      25,066,367.25 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติ ีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

(0.02%)  
  

      

หุน้กูข้องบรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์

แอนด ์พาวเวอร ์จากัด (มหาชน)  

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่2 ครบก าหนด 

ไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.02%) 3.1700 

  

26/06/2023 

  

5,000,000.00 

  

5,036,258.95 

  
 

  
 

      5,036,258.95 

  รวมหุน้กู ้
 

  
 

      976,495,562.43 

  เงนิฝากประจ า (1.41%) 
 

  
 

        

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(0.96%) 
 

  
 

        

เงนิฝากประจ าของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์(1 ปี) (0.19%) 1.5000 
  

25/01/2021 
  

40,000,000.00 

  

40,000,000.00 

เงนิฝากประจ าของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์(1 ปี) (0.24%) 1.2000 
  

09/04/2021 
  

50,000,000.00 

  

50,000,000.00 

เงนิฝากประจ าของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์(1 ปี) (0.53%) 1.00 
  

06/08/2021 
  

110,000,000.00 

  

110,000,000.00 

  
 

  
 

      200,000,000.00 

ธนาคารออมสนิ (0.46%) 
 

  
 

        

เงนิฝากประจ าของธนาคารออมสนิ  

ประจ า 1 ปี (0.46%) 1.2000 
  

14/05/2021 
  

95,000,000.00 

  

95,000,000.00 

  
 

  
 

      95,000,000.00 

  รวมเงนิฝากประจ า 
 

  
 

      295,000,000.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 

วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม  

(บาท) 

  
 

  
 

        

  ต ัว๋เงนิคลงั (0.38%) 
 

  
 

        

กระทรวงการคลงั (0.38%) 
 

  
 

        

ตั๋วเงนิคลัง งวดที ่(RS)3/182/63 (0.24%) 
 

  31/03/2021   50,000,000.00   49,924,740.63 

ตั๋วเงนิคลัง งวดที ่(BD)1/182/64 (0.14%)   12/05/2021   30,000,000.00   29,946,834.11 

  
 

  
 

      79,871,574.74 

  รวมต ัว๋เงนิคลงั 
 

  
 

      79,871,574.74 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (0.32%)  
 

        

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (0.32%)   6,635,800.00   67,685,160.00 

  
 

  
 

      67,685,160.00 

  รวมหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน   
 

      67,685,160.00 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์(0.00%) 
 

  
 

        

บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) (0.00%) 
 

  
 

  19,918.00   143,409.60 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) (0.00%) 
 

  
 

  77,360.00   789,072.00 

  
 

  
 

      932,481.60 

  รวมใบส าคญัแสดงสทิธิ ์
 

  
 

      932,481.60 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
 

  
 

      20,856,544,952.40 

รวมเงนิลงทุน 
 

  
 

      20,856,544,952.40 
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งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 107,607,703.82 

  รายไดด้อกเบีย้ 29,722,104.22 

  รายไดอ้ืน่ 196,108.23 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 137,525,916.27 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 165,430,384.26 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 3,860,042.28 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 13,234,430.71 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 70,227.28 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 5,645,395.23 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 188,240,479.76 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (50,714,563.49) 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (460,153,191.64) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 619,593,540.56 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 507,601.14 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 159,947,950.06 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 109,233,386.57 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 154,607.84 0.75 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3,607.52 0.02 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 12,368.63 0.06 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 4,472.77 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 11,989.43 0.06 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 895.60 0.00 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 175,952.35 0.85 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =      4,075,690,476.88  

     20,612,281,273.28  

   

PTR = 0.20 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ 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 ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 16.15 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 12.43 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 11.74 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 9.83 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 9.73 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 7.33 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 6.29 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 5.36 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 4.64 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 4.04 

11 อืน่ๆ 12.46 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 12,828,691.21 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 

 และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ 

จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS, 

เอกสาร Research และ Indicative Yield 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟกอตแลนด ์

เอ็น.ว.ี 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล 

แอสโซซเิอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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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 


