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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนเีพอืการเลยีงชพี  
มมุมองตลาดตราสารหน ี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดอืนธันวาคม 2563 มกีารปรับตัวลดลงตลอดชว่งอายเุมอืเทยีบกับสนิเดอืน

กอ่น โดยพันธบัตรชว่งอายไุมเ่กนิ 10 ปี มกีารปรับลดลงในชว่ง -13 ถงึ -23 bps ปัจจัยสําคัญมาจากสภาพคลอ่งในระบบการเงนิ
ทอียูใ่นระดับสงู จากแนวโนม้เศรษฐกจิทมีกีารบรโิภครวมถงึการลงทนุภาคเอกชนลดลงตอ่เนือง สง่ผลใหม้แีรงซอืจากนักลงทนุ
ในประเทศ ทังในสว่นสถาบันการเงนิและกองทุน ขณะทกีารประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.) ในวันท ี23 ธันวาคม 
ทผี่านมา กนง. ไดเ้นน้ยําถงึการดําเนนินโยบายการเงนิทมีจํีากัด ซงึจะนํามาใชใ้นจังหวะทเีหมาะสมและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
บง่ชถีงึความเป็นไปไดใ้นการลดอัตราดอกเบยีนโยบาย หากเศรษฐกจิไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
อกีครังในวงกวา้ง ขณะทีแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประจําไตรมาส 2/2564 ทีประกาศโดยสํานักงานบรหิารหนีสาธารณะ 
(สบน.) มจํีานวนทังสนิ 1.65 แสนลา้นบาท อยู่ในระดับทตีลาดคาด และไม่มีผลต่อตลาดอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับนักลงทุน
ตา่งชาตมิยีอดขายสทุธใินตลาดตราสารหนีไทยในเดอืนธันวาคม เป็นจํานวน 1.8 หมนืลา้นบาท เป็นการขายสทุธใินตราสารหนี
ระยะยาว 1.1 หมนืลา้นบาท ขายสทุธติราสารหนรีะยะสนั 5.6 พันลา้นบาท และมพัีนธบัตรครบกําหนด 1.6 พันลา้นบาท 

นโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลักทัวโลกตลอดทังปีทผีา่นมา มทีา่ทใีนเชงิผอ่นคลายตอ่เนอืง และคาดวา่จะยังคง
แนวโนม้ดังกล่าวต่อไปในปี 2564 เพือประคับประคองเศรษฐกจิทียังคงไดร้ับผลกระทบ โดยในเดอืนทีผ่านมา คณะกรรมการ 
นโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มตเิป็นเอกฉันท ์คงอัตราดอกเบยีนโยบาย Federal Funds Rate ในระดับตํา 
ท ี0.00 - 0.25% และระบวุา่จะคงอยูท่รีะดับดังกลา่วจนกวา่ตลาดแรงงานจะอยูใ่นระดับทคีณะกรรมการประเมนิวา่เป็นระดับการ
จา้งงานเต็มอัตรา (Full Employment) และเงนิเฟ้อเร่งตัวขนึสู่ระดับ 2% และเกนิระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึง 
ซงึมุมมองของ FOMC หรอื Dot Plot เชอืวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงดอกเบยีไวท้รีะดับดังกลา่วไปจนถงึปี 2566 เป็น
อย่างนอ้ย ในขณะเดยีวกัน ทางสภาคองเกรสไดม้กีารอนุมัตงิบประมาณเยยีวยาทางเศรษฐกจิฉบับใหม่ มูลคา่กวา่ 9 แสนลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ เพอืกระตุน้การใชจ้า่ยในประเทศและเรง่ใหอั้ตราเงนิเฟ้อเขา้สูเ่ป้าหมายโดยเร็ว  

ขณะทกีลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซงึยังคงมอัีตราเงนิเฟ้อในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ในระดับตดิลบ 0.3% สง่ผลให ้
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบยีนโยบายหรอือัตราดอกเบยีรไีฟแนนซท์รีะดับ 0.00% อัตราดอกเบยีเงนิกูท้รีะดับ 
0.25% และอัตราดอกเบยีเงนิฝากทีธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้ับ ECB ทีระดับ -0.50% ขณะทีวงเงนิในการซอืพันธบัตรตาม
โครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) มกีารขยายเพมิอกี 5 แสนลา้นยูโร เป็น 1.85 ลา้นลา้นยูโร 
รวมทังขยายเวลาในการรับซอืพันธบัตรออกไปจนถงึปี 2565 นอกจากนี ECB ยังดําเนินการซอืพันธบัตรตามมาตรการ QE 
ในวงเงนิ 2 หมนืลา้นยโูรตอ่เดอืนตอ่ไป  

สําหรับปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณชิยไ์ดเ้ปิดเผยอัตราเงนิเฟ้อทัวไปในเดอืนธันวาคม 2563 ทถีงึแมจ้ะเป็นการ
หดตัวในอัตรานอ้ยทสีุดในรอบ 10 เดอืน แต่ยังคงอยู่ในระดับตดิลบท ี-0.27% สง่ผลใหอั้ตราเงนิเฟ้อทัวไปสําหรับทังปีอยู่ท ี
-0.85% ขณะทีอัตราเงนิเฟ้อพืนฐานปรับเพมิขนึเล็กนอ้ยมาอยู่ที 0.19% โดยอัตราเงนิเฟ้อทีปรับตัวดีขนึเป็นผลจากราคา
พลังงานทหีดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อปุสงคใ์นประเทศโดยรวมยังคงเปราะบาง ราคาสนิคา้อนืๆ ยังไม่สามารถปรับเพมิขนึได ้
มาก แมโ้ปรโมชนัสง่เสรมิการขายของรา้นคา้ตา่งๆ จะสนิสดุลง รวมถงึรัฐบาลมมีาตรการกระตุน้เศรฐกจิทังการทอ่งเทยีวและการ
กระตุน้การใชจ้่ายอย่างต่อเนืองก็ตาม สําหรับอัตราเงนิเฟ้อในปี 2564 ถงึแมจ้ะมแีนวโนม้ฟืนตัวจากฐานในปีนีทอียู่ในระดับตํา 
แตค่าดวา่จะอยูใ่นระดับจํากดั จากสภาวะทางเศรษฐกจิทยีังคงไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม ่ 

แนวโนม้ตลาดตราสารหนีไทยในปี 2564 กองทนุบัวหลวงคาดวา่ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนจะยังคงอยูใ่นระดับตํา 
จากสภาพคล่องในประเทศทีมีค่อนขา้งสูง ขณะทีการฟืนตัวของเศรษฐกจิทียังคงไดร้ับแรงกดดันจากการประกาศมาตรการ 
ล็อกดาวน์อกีครังหลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคการท่องเทยีวและบรกิารทยีังคงอ่อนแอหากยังไม่สามารถ
เปิดรับนักท่องเทียวต่างชาตไิด  ้อาจเป็นผลให  ้กนง. ตัดสนิใจปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงได ้นอกจากนี การดําเนิน
นโยบายการเงนิทีผ่อนคลายและนโยบายการคลังเพือกระตุน้เศรษฐกจิของสหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนกระแสเงนิทุนระหว่าง
ประเทศใหเ้ขา้สูต่ลาดเกดิใหมร่วมถงึตลาดตราสารหนไีทย 
 สําหรับการลงทุนตังแตว่ันท ี1 มถิุนายน 2563 ถงึวันท ี30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนีเพอืการ
เลยีงชพี มมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันท ี30 พฤศจกิายน 2563 เท่ากับ 9,252.34 ลา้นบาท หรอื 15.1335 บาทตอ่หน่วยลงทุน 
และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.77 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทใีหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามันว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทกํีาหนด และยดึมันในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโครง่ครัด 

 
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ตงัแต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ตงัแต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 
ตงัแต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ตงัแต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ตงัแต ่30 พ.ย. 58 

10 ปี 
ตงัแต ่30 พ.ย. 53 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  15.0309   15.0175   14.9130   14.4532   14.0554   12.1760  

ผลการดําเนนิงานของ BFRMF 0.68 0.77 1.47 1.54 1.49 2.20 

เกณฑม์าตรฐาน3 0.27 0.41 2.15 2.23 2.09 2.62 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

0.353 0.513 1.00 0.67 0.62 0.64 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.163 0.313 0.76 0.52 0.49 0.71 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี ไดจ้ัดทําขนึตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทใีชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) Government Bond Index (Total Return) อายรุะหวา่ง 1 - 3 ปี รอ้ยละ 30 
2) Government Bond Index (Total Return) อายรุะหวา่ง 3 - 7 ปี รอ้ยละ 30 และ 
3) อัตราผลตอบแทนของดอกเบียเงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ลา้นบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคาร 
ไทยพาณชิย ์รอ้ยละ 40 

3 %ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 9,255,594,917.01 100.04  

พนัธบตัร     

กระทรวงการคลัง 2,239,123,683.33 24.20  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 2,379,982,854.99 25.72  

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 147,698,224.13 1.60  

หุน้กู ้     

อันดับความน่าเชอืถอื AAA(tha) 207,146,679.66 2.24  

อันดับความน่าเชอืถอื AAA 717,027,606.82 7.75  

อันดับความน่าเชอืถอื AA+ 5,065,534.43 0.05  

อันดับความน่าเชอืถอื AA 572,270,229.94 6.19  

อันดับความน่าเชอืถอื AA- 418,330,901.20 4.52  

อันดับความน่าเชอืถอื A+ 1,017,698,585.45 11.00  

อันดับความน่าเชอืถอื A 379,384,101.56 4.10  

อันดับความน่าเชอืถอื A- 95,444,627.04 1.03  

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชอืถอื AAA(tha) 482,397,827.87 5.21  

อันดับความน่าเชอืถอื AAA 567,482,982.58 6.13  

อันดับความน่าเชอืถอื AA+(tha) 26,541,078.01 0.29  
      

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 9,252,338,107.35 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 15.1335 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  4,766.80  51.52  

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจดัตังขนึ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูคํ้าประกนั 

 1,049.88 11.35 

3. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้  3,412.37   36.88  

4. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อันดับทสีามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถอื  

- - 

5. ตราสารทไีมม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
เรอืงการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทคีาดวา่จะลงทนุ 
ในเดอืนธันวาคม 2563 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชอืถอืของตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทกีองทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 
ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 14/07/21 AAA 125,000,000.00 136,057,921.55 

2. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 260,000,000.00 267,653,947.60 

3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 350,000,000.00 363,456,901.92 

4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/23 AAA 90,000,000.00 95,813,870.40 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 460,000,000.00 476,308,867.60 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 115,000,000.00 123,997,997.66 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 200,000,000.00 227,664,390.00 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 435,000,000.00 448,600,061.85 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 25/06/32 AAA 35,000,000.00 43,852,702.95 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 45,000,000.00 55,717,021.80 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/02/21 AAA 45,000,000.00 45,343,734.30 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/03/21 AAA 30,000,000.00 30,201,755.10 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/05/21 AAA 70,000,000.00 70,469,883.40 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/09/21 AAA 100,000,000.00 101,697,017.00 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/03/22 AAA 20,000,000.00 20,404,873.60 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/05/22 AAA 220,000,000.00 220,335,177.47 

17. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 415,000,000.00 422,922,437.15 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/03/23 AAA 75,000,000.00 75,707,975.89 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/09/23 AAA 85,000,000.00 85,200,172.78 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 10,000,000.00 9,993,092.45 

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

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/02/21 AAA 40,000,000.00 39,962,949.42 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/03/21 AAA 65,000,000.00 64,941,259.30 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/03/21 AAA 120,000,000.00 119,868,227.05 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/03/21 AAA 250,000,000.00 249,643,448.75 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/05/21 AAA 50,000,000.00 49,900,636.94 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 13/05/21 AAA 505,000,000.00 503,948,274.26 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/05/21 AAA 60,000,000.00 59,869,288.87 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/07/21 AAA 55,000,000.00 54,863,390.16 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/08/21 AAA 85,000,000.00 84,770,538.92 

31. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 26/11/21 AAA 30,000,000.00 30,732,307.20 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

32. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/22 AAA 65,000,000.00 67,474,363.82 

33. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/26 AAA 45,000,000.00 49,491,553.11 

34. หุน้กู ้ บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์เอสพวี1ี จํากัด 

บรษัิท อมตะ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
เซอรว์สิ (ระยอง) 

จํากดั 

21/04/22 A- 20,000,000.00 20,260,434.40 

35. หุน้กู ้ บรษัิท บรกิารเชอืเพลงิ 
การบนิกรงุเทพ จํากดั
(มหาชน) 

- 07/02/30 A- 10,000,000.00 9,355,055.10 

36. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 18/01/21 A- 45,000,000.00 45,409,657.95 

37. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- 26/01/21 AAA 40,000,000.00 40,339,346.40 

38. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- 12/07/21 AAA 70,000,000.00 71,277,786.30 

39. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- 04/04/22 AAA 65,000,000.00 66,594,863.40 

40. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- 22/11/22 AAA 50,000,000.00 50,799,741.50 

41. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/21 A+ 95,000,000.00 96,542,785.75 

42. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 24/03/22 A+ 45,000,000.00 46,302,018.30 

43. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/23 A+ 45,000,000.00 46,884,894.30 

44. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 08/12/23 A+ 45,000,000.00 48,406,251.32 

45. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 08/06/24 A+ 15,000,000.00 15,814,019.80 

46. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/24 A+ 40,000,000.00 41,438,093.60 

47. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 24/03/27 A+ 85,000,000.00 89,950,332.00 

48. หุน้กู ้ บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 26/06/22 AAA 10,000,000.00 10,200,322.86 

49. หุน้กู ้ บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 26/06/23 AAA 20,000,000.00 20,580,780.58 

50. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

บรษัิท สยามแม็คโคร 
จํากดั (มหาชน) 

22/08/24 A 20,000,000.00 22,388,840.91 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

51. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 26/08/26 A 30,000,000.00 31,991,949.79 

52. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 18/01/27 AA- 25,000,000.00 27,118,678.49 

53. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 18/08/27 A 70,000,000.00 75,661,600.78 

54. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 15/11/27 AA- 105,000,000.00 108,602,632.19 

55. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 02/08/21 A+ 75,000,000.00 77,817,084.00 

56. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 15/05/22 A+ 55,000,000.00 56,168,812.70 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 13/05/23 A+ 75,000,000.00 78,360,267.00 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 24/01/25 A+ 35,000,000.00 36,063,471.15 

59. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 29/07/25 A+ 5,000,000.00 5,433,719.20 

60. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 24/01/28 A+ 105,000,000.00 108,944,769.15 

61. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากดั (มหาชน) 

- 06/08/22 AA 45,000,000.00 45,840,323.60 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต 
จํากดั 

- 24/09/23 AA 45,000,000.00 45,806,849.46 

63. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนําภาคตะวันออก 
จํากดั (มหาชน) 

- 16/06/22 A+ 20,000,000.00 20,954,686.00 

64. หุน้กู ้ บรษัิท อซี ีบาย จํากดั 
(มหาชน) 

- 25/02/21 AA 45,000,000.00 45,444,663.73 

65. หุน้กู ้ บรษัิท อซี ีบาย จํากดั 
(มหาชน) 

- 30/03/22 AA 65,000,000.00 66,244,406.40 

66. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 21/12/24 AA- 25,000,000.00 26,049,229.70 

67. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 30/03/21 AAA(tha) 45,000,000.00 45,408,230.10 

68. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/09/21 AAA(tha) 10,000,000.00 10,184,817.00 

69. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 29/04/24 AAA(tha) 40,000,000.00 42,159,179.60 

70. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 100,000,000.00 109,394,452.96 

71. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

- 08/11/24 AA- 25,000,000.00 25,588,812.23 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

72. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

- 08/11/26 AA- 35,000,000.00 35,980,577.72 

73. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

- 08/11/29 AA- 160,000,000.00 164,397,675.27 

74. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากดั 

- 26/05/21 AAA 55,000,000.00 55,478,328.48 

75. หุน้กู ้ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั 
(มหาชน) 

- 20/09/22 A 75,000,000.00 79,599,179.25 

76. หุน้กู ้ บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอร์
เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

- 15/03/21 A 15,000,000.00 15,080,403.92 

77. หุน้กู ้ บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอร์
เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

- 27/09/24 A 5,000,000.00 4,979,781.01 

78. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- 15/11/21 AAA 5,000,000.00 5,157,418.25 

79. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล 
เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 

- 05/09/24 AA+ 5,000,000.00 5,065,534.43 

80. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 95,000,000.00 99,331,630.45 

81. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากดั (มหาชน) 

- 09/05/24 A 15,000,000.00 15,885,249.30 

82. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากดั (มหาชน) 

- 29/04/26 A 35,000,000.00 35,651,748.30 

83. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากดั (มหาชน) 

- 09/05/27 A 90,000,000.00 98,145,348.30 

84. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 10,000,000.00 10,253,917.92 

85. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 25,000,000.00 25,626,675.33 

86. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

- 22/03/21 AA 35,000,000.00 35,277,456.90 

87. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

- 22/03/21 AA 25,000,000.00 25,310,747.50 

88. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

- 19/03/22 AA 60,000,000.00 62,104,377.60 

89. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

- 22/03/25 AA 205,000,000.00 210,360,811.50 

90. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

28/02/21 AAA 60,000,000.00 60,649,156.19 

91. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

09/06/21 AAA 5,000,000.00 5,037,325.80 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

92. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

16/06/21 AAA 5,000,000.00 5,054,751.85 

93. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

10/08/21 AAA 50,000,000.00 50,891,001.63 

94. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

30/10/21 AAA 10,000,000.00 10,133,110.50 

95. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

08/12/22 AAA 5,000,000.00 5,193,734.50 

96. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

18/11/22 AAA 105,000,000.00 106,683,293.13 

97. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

31/10/22 AAA 55,000,000.00 56,334,521.64 

98. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

26/04/23 AAA 30,000,000.00 29,999,377.20 

99. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

31/10/24 AAA 40,000,000.00 41,442,461.61 

100. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 12/03/21 AA- 30,000,000.00 30,593,295.60 

101. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 75,000,000.00 78,997,919.47 

102. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 65,000,000.00 70,287,831.26 

103. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจํากดั 
(มหาชน) 

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

104. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ 
ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 26/06/23 A- 20,000,000.00 20,419,479.59 

105. เงนิฝากประจํา ธนาคารออมสนิ กระทรวงการคลัง 14/05/21 AAA 280,000,000.00 281,845,245.90 

106. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/01/21 AAA(tha) 90,000,000.00 91,154,508.20 

107. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/21 AAA(tha) 15,000,000.00 15,093,319.67 

108. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 06/08/21 AAA(tha) 120,000,000.00 120,383,606.56 

109. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 13/08/21 AAA(tha) 255,000,000.00 255,766,393.44 

110. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั 
(มหาชน) 

- - AAA - 285,637,736.68 

111. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 12,580,507.31 

112. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 13,960,570.70 
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ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชอืถอื (Credit Rating) ในระดบัทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชอืถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ซงึแบ่งเป็นความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สารหนี (Issuer Rating) และตัวตราสารหนีแต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึงจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทสีดุ แสดงถงึระดับความเสยีงจากการลงทนุทตํีาทสีดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบยีตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสยีงจากการลงทนุทตํีามากทจีะไม่
สามารถชําระหนไีดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสยีงอยูใ่นระดับตํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสยีงและความสามารถในการชําระหนีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อันดับความน่าเชอืถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครอืงหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพอืจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของ
อันดับความน่าเชอืถอืภายในระดับเดยีวกนั 

 อันดับความน่าเชอืถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพอืแสดงวา่เป็นอันดับเครดติทใีชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 8,831,414,820.87 บาท) 8,896,280,644.05 

  เงนิฝากธนาคาร 311,971,090.67 

  ลกูหนจีากดอกเบยีและเงนิปันผล 47,343,182.29 

     รวมสนิทรพัย ์ 9,255,594,917.01 

หนสีนิ   

  คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 3,135,262.29 

  หนสีนิอนื 121,547.37 

     รวมหนสีนิ 3,256,809.66 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 9,252,338,107.35 

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ   

  ทนุทไีดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 6,113,813,774.40 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 1,501,117,717.62 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 1,637,406,615.33 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 9,252,338,107.35 
    

จํานวนหน่วยลงทนุทอีอกจําหน่ายแลว้ทังหมด (หน่วย) 611,381,377.4394 

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วยลงทนุ (บาท) 15.1335 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
  

      

พนัธบตัร (53.34%) 
  

      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (26.73%) 
  

      

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุน่ท ี1/2ปี/2562 (0.51%) 1.7500 18/02/21 45,000,000.00   45,117,193.05 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี1/3ปี/2561 (0.34%) 1.6200 12/03/21 30,000,000.00   30,095,234.70 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี2/2ปี/2562 (0.79%) 1.8400 27/05/21 70,000,000.00   70,455,768.60 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี2/3ปี/2561 (1.14%) 2.0900 24/09/21 100,000,000.00   101,307,647.00 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุน่ท ี1/3ปี/2562 (0.23%) 1.8100 25/03/22 20,000,000.00   20,338,424.20 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี2/2ปี/2563 (2.48%) 0.6100 25/05/22 220,000,000.00   220,313,117.20 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี2/3ปี/2562 (4.74%) 1.4400 16/09/22 415,000,000.00   421,678,117.75 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี1/3ปี/2563 (0.85%) 0.9200 23/03/23 75,000,000.00   75,577,537.53 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุน่ท ี2/3ปี/2563 (0.96%) 0.6500 28/09/23 85,000,000.00   85,103,296.07 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี30/182/63 (0.11%) 28/01/21 10,000,000.00   9,993,092.45 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี2/364/63 (0.79%) 
 

04/02/21 70,000,000.00   69,938,722.18 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี45/91/63 (0.45%) 
 

11/02/21 40,000,000.00   39,962,949.42 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี3/364/63 (0.73%) 
 

04/03/21 65,000,000.00   64,941,259.30 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี37/182/63 (1.35%) 
 

18/03/21 120,000,000.00   119,868,227.05 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี38/182/63 (2.81%) 
 

25/03/21 250,000,000.00   249,643,448.75 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี42/182/63 (0.56%) 
 

06/05/21 50,000,000.00   49,900,636.94 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี5/364/63 (5.66%) 
 

13/05/21 505,000,000.00   503,948,274.26 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี43/182/63 (0.67%) 
 

20/05/21 60,000,000.00   59,869,288.87 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี7/364/63 (0.62%) 
 

08/07/21 55,000,000.00   54,863,390.16 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี8/364/63 (0.95%) 
 

05/08/21 85,000,000.00   84,770,538.92 

  
  

    2,377,686,164.40 

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์ (1.65%) 
  

      

พ.ศ. 2558 ครังท ี1 (0.35%) 3.0100 26/11/21 30,000,000.00   30,719,937.30 

พ.ศ. 2559 ครังท ี4 (0.75%) 2.3700 10/06/22 65,000,000.00   66,739,988.25 

พ.ศ. 2559 ครังท ี5 (0.55%) 2.6500 10/06/26 45,000,000.00   48,923,073.45 

  
  

    146,382,999.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

กระทรวงการคลงั (24.96%) 
  

      

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบยีแปรผัน 
ตามการเปลยีนแปลงของเงนิเฟ้อ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1.52%) 1.2000 14/07/21 125,000,000.00   135,433,600.14 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 (2.98%) 1.8750 17/06/22 260,000,000.00   265,423,467.40 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟืนฟฯู ระยะทสีอง) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังท ี3 (4.05%) 2.00 17/12/22 350,000,000.00   360,254,163.92 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังท ี12 (1.07%) 2.4000 17/12/23 90,000,000.00   94,825,596.60 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี4 (5.32%) 1.4500 17/12/24 460,000,000.00   473,257,112.60 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนีใหกู้ต้อ่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 (1.38%) 2.1250 17/12/26 115,000,000.00   122,879,898.66 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังท ี2 (2.53%) 2.8750 17/12/28 200,000,000.00   225,033,568.00 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ. 2552) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี1 (5.01%) 1.6000 17/12/29 435,000,000.00   445,415,622.60 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ 2552) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครังท ี1 (0.49%) 3.7750 25/06/32 35,000,000.00   43,277,144.75 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี2 (0.62%) 3.3000 17/06/38 45,000,000.00   55,037,583.45 

  
  

    2,220,837,758.12 

รวมพนัธบตัร 
  

    4,744,906,921.52 

หุน้กู ้(38.12%) 
  

      

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จํากดั (0.23%) 
  

      

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.23%) 3.2500 21/04/22 20,000,000.00   20,187,420.80 

  
  

    20,187,420.80 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

บรษิทั บรกิารเชอืเพลงิการบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (0.10%) 
  

      

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2573 (0.10%) 2.7500 07/02/30 10,000,000.00   9,267,657.80 

  
  

    9,267,657.80 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) (0.51%) 
  

      

ครังท ี1/2562 ชดุท ี1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.51%) 2.3000 18/01/21 45,000,000.00   45,024,014.25 

  
  

    45,024,014.25 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) (2.56%) 
  

      

ครังท ี1/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.45%) 1.9100 26/01/21 40,000,000.00   40,071,423.20 

ครังท ี2/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.79%) 2.2200 12/07/21 70,000,000.00   70,673,216.60 

ครังท ี1/2562 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.75%) 2.3700 04/04/22 65,000,000.00   66,350,071.45 

ครังท ี2/2562 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.57%) 1.8000 22/11/22 50,000,000.00   50,777,549.50 

      227,872,260.75 

บรษิทั เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) (4.30%) 
  

      

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (1.08%) 2.6900 07/09/21 95,000,000.00   95,947,669.65 

ครังท ี1/2560 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.52%) 3.2600 24/03/22 45,000,000.00   46,028,714.40 

ครังท ี1/2559 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.52%) 3.0700 07/09/23 45,000,000.00   46,563,174.90 

ครังท ี2/2559 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.53%) 3.7700 08/12/23 45,000,000.00   47,588,212.80 

ครังท ี2/2563 ชดุท ี1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.18%) 3.00 08/06/24 15,000,000.00   15,589,636.20 

ครังท ี2/2562 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.46%) 2.6500 07/09/24 40,000,000.00   41,191,244.40 

ครังท ี1/2560 ชดุท ี6  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (1.00%) 4.4000 24/03/27 85,000,000.00   89,253,564.90 

  
  

    382,162,217.25 

บรษิทั ซติคีอรป์ ลสิซงิ (ประเทศไทย) จํากดั (0.34%) 
  

      

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.11%) 2.1000 26/06/22 10,000,000.00   10,109,418.76 

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.23%) 2.3600 26/06/23 20,000,000.00   20,376,462.78 

  
  

    30,485,881.54 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
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จํานวนหนว่ย/ 
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  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) (2.97%) 
  

      

ครังท ี2/2557 ชดุท ี8 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.25%) 5.0500 22/08/24 20,000,000.00   22,109,361.51 

ครังท ี2/2559 ชดุท ี3 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.36%) 3.6800 26/08/26 30,000,000.00   31,698,557.89 

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.30%) 3.9500 18/01/27 25,000,000.00   26,750,733.24 

ครังท ี2/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.84%) 3.9600 18/08/27 70,000,000.00   74,864,176.18 

ครังท ี3/2560 ชดุท ี2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (1.22%) 3.5000 15/11/27 105,000,000.00   108,441,535.94 

  
  

    263,864,364.76 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) (4.04%) 
  

      

ครังท ี2/2556 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.86%) 4.9000 02/08/21 75,000,000.00   76,598,796.00 

ครังท ี2/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.63%) 3.2000 15/05/22 55,000,000.00   56,091,662.00 

ครังท ี1/2558 ชดุท ี2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.88%) 3.9800 13/05/23 75,000,000.00   78,213,061.50 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.40%) 3.0500 24/01/25 35,000,000.00   35,683,265.80 

ครังท ี2/2558 ชดุท ี2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.06%) 4.2800 29/07/25 5,000,000.00   5,360,431.55 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (1.21%) 3.6000 24/01/28 105,000,000.00   107,598,467.55 

  
  

    359,545,684.40 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) (0.51%) 
  

      

ครังท ี2/2558 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.51%) 3.4500 06/08/22 45,000,000.00   45,342,673.10 

  
  

    45,342,673.10 

บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั (0.51%) 
  

      

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.51%) 2.0200 24/09/23 45,000,000.00   45,637,501.41 

  
  

    45,637,501.41 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (0.23%)     

ครังท ี1/2558 ชดุท ี1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.23%) 3.8400 16/06/22 20,000,000.00   20,601,195.60 

  
  

    20,601,195.60 

บรษิทั อซี ีบาย จํากดั (มหาชน) (1.25%) 
  

      

ครังท ี1/2559 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.51%) 2.5600 25/02/21 45,000,000.00   45,135,359.83 

ครังท ี1/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.74%) 3.0200 30/03/22 65,000,000.00   65,910,965.50 

  
  

    111,046,325.33 

   

บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (0.29%)     

ครังท ี1/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.29%) 2.9400 21/12/24 25,000,000.00   25,720,996.70 

  
  

    25,720,996.70 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(2.31%)       

พ.ศ. 2559 ครังท ี8 รุน่อาย ุ4.5 ปี (0.51%) 2.2500 30/03/21 45,000,000.00   45,236,243.70 

พ.ศ. 2561 ครังท ี8  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.11%) 2.4800 27/09/21 10,000,000.00   10,140,652.60 

พ.ศ. 2562 ครังท ี2 (0.47%) 2.6800 29/04/24 40,000,000.00   42,062,259.20 

พ.ศ. 2560 ครังท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (1.21%) 2.9700 14/12/27 100,000,000.00   108,011,165.47 

  
  

    205,450,320.97 

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) (2.54%)     

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.29%) 2.2400 08/11/24 25,000,000.00   25,553,524.48 

ครังท ี1/2562 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.40%) 2.5200 08/11/26 35,000,000.00   35,924,999.47 

ครังท ี1/2562 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 (1.84%) 2.8600 08/11/29 160,000,000.00   164,109,324.87 

  
  

    225,587,848.82 

บรษิทั ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (0.62%) 
  

      

ครังท ี1/2560 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.62%) 2.6100 26/05/21 55,000,000.00   55,458,664.33 

  
  

    55,458,664.33 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 
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กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) (0.89%) 
  

      
78,900,878.25 ครังท ี3/2555 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.89%) 4.7200 20/09/22 75,000,000.00   

  
  

    78,900,878.25 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) (0.22%)     

ครังท ี1/2559 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.17%) 2.2700 15/03/21 15,000,000.00   15,008,572.37 

ครังท ี1/2560 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.06%) 2.9100 27/09/24 5,000,000.00   4,953,870.06 

  
  

    19,962,442.43 

บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (0.06%) 
  

      

ครังท ี1/2557 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.06%) 4.00 15/11/21 5,000,000.00   5,148,651.15 

  
  

    5,148,651.15 

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) (0.06%)       

ครังท ี1/2562 ครบกําหนดไถถ่อนปีพ.ศ. 2567 (0.06%) 2.2000 05/09/24 5,000,000.00   5,039,315.25 

  
  

    5,039,315.25 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) (1.11%) 
  

      

 ครังท ี2/2560 ครบกําหนดไถถ่อน ปี พ.ศ. 2567 (1.11%) 2.9700 30/08/24 95,000,000.00   98,612,727.45 

  
  

    98,612,727.45 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) (1.68%) 
  

      

ครังท ี1/2560 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.18%) 3.6500 09/05/24 15,000,000.00   15,852,249.30 

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.40%) 2.7000 29/04/26 35,000,000.00   35,566,309.80 

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (1.10%) 4.0800 09/05/27 90,000,000.00   97,924,022.10 

  
  

    149,342,581.20 

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดงิ จํากดั (มหาชน) (0.40%) 
  

      

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.11%) 2.5400 25/06/25 10,000,000.00   10,143,271.32 

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.28%) 2.7400 25/06/27 25,000,000.00   25,328,278.08 

  
  

    35,471,549.40 

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (3.72%) 
  

      

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.39%) 2.1000 22/03/21 35,000,000.00   35,136,497.90 
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ครังท ี1/2562 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.28%) 3.00 22/03/21 25,000,000.00   25,166,912.00 

ครังท ี2/2561 ชดุท ี2 
 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.69%) 3.2000 19/03/22 60,000,000.00   61,720,377.60 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (2.35%) 3.1500 22/03/25 205,000,000.00   209,122,386.00 

  
  

    331,146,173.50 

บรษิทั โตโยตา้ ลสีซงิ (ประเทศไทย) จํากดั (4.16%) 
  

      

ชดุท ี2 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.68%) 2.4800 28/02/21 60,000,000.00   60,261,868.79 

ครังท ี1/2561อาย ุ3 ปี 1 เดอืน  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.06%) 1.9000 09/06/21 5,000,000.00   5,031,599.75 

ครังท ี3/2562 ชดุท ี1 อาย ุ1 ปี 10 เดอืน  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.06%) 1.7700 16/06/21 5,000,000.00   5,028,808.00 

ครังท ี2/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.57%) 2.2800 10/08/21 50,000,000.00   50,538,070.13 

ครังท ี1/2562 อาย ุ2 ปี 5 เดอืน  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.11%) 2.2600 30/10/21 10,000,000.00   10,132,491.30 

ครังท ี5/2560 อาย ุ5 ปี  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.06%) 2.3700 08/12/22 5,000,000.00   5,136,594.77 

ครัง ท ี4/2562 ชดุท ี3 อาย ุ3 ปี  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (1.20%) 1.8100 18/11/22 105,000,000.00   106,615,603.83 

ครังท ี4/2560 อาย ุ5 ปี  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.63%) 2.2000 31/10/22 55,000,000.00   56,231,754.69 

ครังท ี3/2563 อาย ุ2 ปี 5 เดอืน  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.34%) 1.1900 26/04/23 30,000,000.00   29,994,486.90 

ครังท ี4/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.46%) 2.6100 31/10/24 40,000,000.00   41,353,793.21 

  
  

    370,325,071.37 

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) (0.34%) 
  

      

ครังท ี1/2557 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี  พ.ศ. 2564 (0.34%) 4.6100 12/03/21 30,000,000.00   30,290,172.30 

  
  

    30,290,172.30 

บรษิทั ไทยยเูนยีน กรุป๊ จํากดั (มหาชน) (1.67%) 
  

      

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.88%) 3.5800 19/01/24 75,000,000.00   78,681,604.72 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  

  

      

ครังท ี1/2560 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.79%) 3.9400 19/01/27 65,000,000.00   69,986,124.66 

  
  

    148,667,729.38 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) (0.28%) 
  

      

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.28%) 2.1600 15/03/21 25,000,000.00   25,066,367.25 

  
  

    25,066,367.25 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (0.23%)     

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.23%) 3.1700 26/06/23 20,000,000.00   20,145,035.79 

  
  

    20,145,035.79 

รวมหุน้กู ้
  

    3,391,373,722.53 

เงนิฝากประจํา (8.54%) 
  

      

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(5.40%)       

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.01%) 1.5000 25/01/21 90,000,000.00   90,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.17%) 1.1000 10/05/21 15,000,000.00   15,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.35%) 1.00 06/08/21 120,000,000.00   120,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (2.87%) 1.00 13/08/21 255,000,000.00   255,000,000.00 

  
  

    480,000,000.00 

ธนาคารออมสนิ (3.15%) 
  

      

เงนิฝากประจําของธนาคารออมสนิ ประจํา 1 ปี (3.15%) 1.2000 14/05/21 280,000,000.00   280,000,000.00 

  
  

    280,000,000.00 

รวมเงนิฝากประจํา 
  

    760,000,000.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
  

    8,896,280,644.05 

รวมเงนิลงทนุ 
  

    8,896,280,644.05 
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งบกําไรขาดทนุ 
สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สนิสดุวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทนุ   

  รายไดด้อกเบยี 78,877,955.59 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 78,877,955.59 

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 14,811,132.16 

  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,234,260.99 

  คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 5,924,452.80 

  คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 60,200.71 

  คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 648,404.45 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 22,678,451.11 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 56,199,504.48 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึทังสนิ 6,438,494.16 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีังไมเ่กดิขนึทงัสนิ 7,901,261.60 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและยังไมเ่กดิขนึ 14,339,755.76 

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน 70,539,260.24 
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คา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มถินุายน 2563 ถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากกองทนุ1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 13,842.18 0.150 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,153.51 0.013 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 5,536.87 0.060 

คา่ใชจ้า่ยในการซอืขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ้า่ยอนืๆ2 (Other Expense) 683.41  0.007  

รวมคา่ใชจ้า่ยทงัหมด3 21,215.98  0.230  

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ อนงึ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุจะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้า่ยอนืทนีอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซอืขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทเีกดิขนึจากการซอืขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มถินุายน 2563 ถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซอืทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   
PTR = 1,640,786,333.50 

  9,227,867,073.77 
   
PTR = 0.18 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพมิเตมิจาก Trading cost ทีจะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซอืขายทรัพย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตํา ในขณะทกีองทุน Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน ทรัพยส์นิทนํีามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททโีดยลักษณะแลว้จะมกีารซอืขายเปลยีนมอืเพอืการ
ลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมลูคา่ทตํีากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซอืทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีผี่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกนั 
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บรษิทันายหนา้ทไีดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มถินุายน 2563 ถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

-ไมม่-ี 

หมายเหต:ุ กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนเีพอืการเลยีงชพี ไมม่กีารซอืขายหลักทรัพยท์เีป็นตราสารทนุ ดังนัน จงึไมม่คีา่นายหนา้ซอืขาย
หลักทรัพย ์
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รายชอืบคุคลทเีกยีวขอ้งทมีกีารทาํธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สนิสดุ ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัท ี รายชอื 

1 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทเีกยีวขอ้งกบักองทนุรวมไดท้บีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทเีว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทเีว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สนิสดุ ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ ีwww.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนอืงจากการทกีองทนุใชบ้รกิารบคุคลอนื 
(Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มถินุายน 2563 ถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทใีหผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ไีดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติแีบงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์
เอ็น.ว.ี 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชนัแนล 
แอสโซซเิอชนั 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกงิ  
คอรป์อเรชนั จํากดั 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั 
(มหาชน)  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

วันทรีวบรวมขอ้มลู 4 ธันวาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 
เลขท ี175 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และ ชนั 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 


