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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัแก้ว 2 

 ภาพรวมตลาดหุน้ทวัโลกในไตรมาส 3 ปี 2563 ยงัคงปรบัตวัในทศิทางเชงิบวก นําโดยตลาดหุน้สหรฐัฯ ทดีชันี S&P500 
สามารถทาํ All Time High ไดใ้นปลายเดอืนสงิหาคม หลงัจากการปรบัตวัขนึเป็นเดอืนท ี5 ตดิต่อกนั หนุนนําดว้ยกลุ่ม Technology 

ทงันี ปัจจยัทมีผีลต่อการลงทุนโดยภาพรวมยงัคงขบัเคลอืนด้วยนโยบายการเงนิทผี่อนคลายและความคาดหวงัต่อการฟืนตวัของ
เศรษฐกจิ ดา้นนโยบายการเงนิ ถอ้ยแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ในปลายเดอืนสงิหาคม ระบุว่า 
Fed จะมกีารปรบัเปลยีนเป้าหมายเงนิเฟ้อทยีดืหยุ่นมากขึน โดยจะปล่อยให้เงนิเฟ้อสูงกว่า 2% และไม่ขนึดอกเบยี ทําให้อตัรา
ดอกเบยีมแีนวโน้มตําต่อไปเป็นระยะเวลานานขนึ ส่งผลบวกต่อการลงทุนโดยภาพรวม ขณะทตีวัเลขกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ 

ส่งสญัญาณฟืนตัวขนึต่อเนือง นําโดย PMI ในสหรฐัฯ จีน และยูโรโซน ทกีลบัมาอยู่ในโซนขยายตัวและยงัคงความแขง็แกร่ง 
แมต้วัเลขการจา้งงานในสหรฐัฯ จะเรมิชะลอลง แต่ตลาดยงัคงมคีวามหวงัต่อนโยบายการคลงัระลอกใหม่จากสภาคองเกรสทจีะเขา้มา
ช่วยหนุนเศรษฐกจิ รวมถงึพฒันาการเชงิบวกจากวคัซนีต้านไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทยีงัคงมต่ีอเนือง ซงึจะสามารถทําใหผู้้คน
สามารถกลบัมาใชช้วีติตามปกตไิดโ้ดยเรว็ ทงันี ปัจจยัทมีเีขา้มากดดนัตลาด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทกีลบัมาเป็น
ประเดน็อกีครงัจากการสงัหา้มแอพพลเิคชนัของจนี 

ดา้นตลาดหุน้ไทยในเดอืนสงิหาคม ปรบัตวัเคลอืนไหวในกรอบ 1,292 - 1,353 จุด และปรบัตวัลดลงเลก็น้อย 1.3% เมอื
เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า โดยเป็นเดอืนทรีบัรูผ้ลประกอบการไตรมาสสองครบถว้น ซงึเป็นช่วงเวลาทกีจิกรรมทางเศรษฐกจิหดตวัแรง 
บรษิทัจดทะเบยีนไทยมกีําไรรวม 1.18 แสนลา้นบาท ลดลง 46% YoY เพมิขนึ 34% QoQ แต่ส่วนหนึงเป็นผลมาจากการพลกิ
กลบัมามกีาํไรสทุธใินกลุ่มพลงังานและปิโตรเคม ีหลงัตลาดนํามนัฟืนตวัจากเหตุการณ์การ Lockdown อย่างไรกต็าม ผลประกอบการ
โดยรวมเป็นไปตามคาดการณ์กําไรของตลาด (Bloomberg Consensus) ทงันี แนวโน้มประมาณกําไรของตลาดยงัคงปรบัลง ทําให้
ระดบั Fwd PE ของปี 2563 - 2564 ปรบัสงูขนึเป็น 22.2 และ 17.1 เท่า ตามลําดบั กดดนั Upside ของตลาดในระยะสนั แมว้่า
ทศิทางของเศรษฐกจิไทยในระยะขา้งหน้า กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ มแีนวโน้มกลบัคนืสู่ภาวะปกตมิากขนึ แต่ยงัคงต้องเฝ้าระวงั
การเกดิ Second Wave ของ COVID-19 อยู่ ในขณะทมีาตรการฟืนฟูจากทางรฐับาลคาดว่าจะมีออกมาต่อเนือง ซงึจะช่วย
ประคบัประคองการใชจ้่ายในประเทศ ในระหว่างทนีกัท่องเทยีวต่างชาตยิงัไม่สามารถกลบัมาท่องเทยีวในเรว็ๆ นไีด ้

แนวโน้มการลงทุนต่อจากนี ดา้นปัจจยัภายนอกยงัคงตอ้งตดิตามพฒันาการของเศรษฐกจิเป็นสาํคญั หลงันโยบายการเงนิ
และการคลงัจากทางภาครฐัช่วยหนุนเศรษฐกจิเตม็ที โดยตลาดอาจเรมิใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกตงัประธานาธบิดสีหรฐัฯ ทกีําลงั
ใกลเ้ขา้มามากขนึ รวมถงึความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทยีงัคงมอียู่ โดยแมว้่าจะเป็นปัจจยัทตีลาดจบัตาดู แต่อาจจะสรา้งความ
ผนัผวนในระยะสนัได้ ขณะทปัีจจยัในประเทศมปัีจจยัเพมิเติมจากการชุมนุมทางการเมอืง  กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนียงัมคีวาม 
Selective เนืองจากระดบั Valuation ทสีงู ซงึหนุนนําโดยสภาพคล่องทางการเงนิของโลก ในขณะทผีลประกอบการหลงัจากฟืนตวั
ขนึจากจุดตําสุดในไตรมาสสองแลว้ ยงัต้องตดิตามว่าแนวโน้มการฟืนตวัต่อจากนีจะชา้เรว็กว่าทคีาดอย่างไร ในระยะสนัตลาดอาจ
เผชญิความผนัผวนไดบ้า้ง การลงทุนจงึเลอืกเน้นทพีนืฐานแขง็แกร่ง มแีนวโน้มการฟืนตวัของผลประกอบการทดี ี

สาํหรบัการลงทุนตงัแต่วนัที 4 มีนาคม 2563 ถึงวนัท ี3 กนัยายน 2563 กองทุนเปิดบวัแก้ว 2 มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
ณ วนัท ี3 กนัยายน 2563 เท่ากบั 829.51 ลา้นบาท หรอื 30.3034 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนินงานยอ้นหลงัในรอบ
ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.73 

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทใีหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ํามนัว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทกีาํหนด และยดึมนัในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 Fund Management 

 กองทุนบวัหลวง 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตงัแต่ 29 พ.ค. 63 

6 เดือน 
ตงัแต่ 28 ก.พ. 63 

1 ปี 
ตงัแต่ 30 ส.ค. 62 

3 ปี 
ตงัแต่ 31 ส.ค. 60 

5 ปี 
ตงัแต่ 31 ส.ค. 58 

10 ปี 
ตงัแต่ 31 ส.ค. 53 

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท) 30.9468  30.1106  36.7587  35.7934  28.7692  13.9690  

ผลการดาํเนินงาน 

ของ BKA2 
-2.00 0.73 -17.40 -5.37 1.06 8.05 

เกณฑม์าตรฐาน3 -1.90 0.21 -17.83 -3.74 2.19 7.28 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

15.454 30.644 23.97 15.95 14.00 15.11 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

17.284 36.114 27.76 18.19 15.98 16.59 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 วนัทาํการสุดทา้ยของเดอืน 
2 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการตน้รอบทใีชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) 
4 % ต่อปี  
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที 3 กนัยายน 2563  

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ  830,878,376.64 100.17 

  หุ้นสามญั      

    ยานยนต ์      

        บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 
 

2,806,678.00 0.34 

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

29,019,650.00 3.50 

        ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

13,719,300.00 1.65 

        ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

12,027,400.00 1.45 

        บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

8,372,350.00 1.01 

    พาณิชย ์      

        บรษิทั เบอรล์ ียุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

14,485,492.00 1.75 

        บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

62,781,000.00 7.57 

        บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

3,529,560.00 0.43 

        บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

10,443,410.00 1.26 

        บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 

28,805,305.00 3.47 

    วสัดกุ่อสรา้ง      

        บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 

28,376,100.00 3.42 

        บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

15,157,230.00 1.83 

        บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

25,338,456.00 3.05 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
 

4,754,040.00 0.57 

        บรษิทั บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

6,514,900.00 0.79 

        บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

22,990,000.00 2.77 

        บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 
 

10,540,800.00 1.27 

        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

5,776,595.00 0.70 

        บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

12,051,700.00 1.45 

        บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

71,352,000.00 8.60 

        บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
 

7,928,800.00 0.96 

        บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 
 

7,409,820.00 0.89 

        บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

1,195,804.00 0.14 

        บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

9,310,100.00 1.12 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

    แฟชนั      

        บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 
 

6,985,825.00 0.84 

    เงินทุนและหลกัทรพัย ์      

        บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) - 15,078,830.00 1.82 

        บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,356,254.00 0.16 

    อาหารและเครอืงดืม      

        บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
 

996,410.00 0.12 

        บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

17,396,365.00 2.10 

        บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

17,185,950.00 2.07 

        บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
 

13,739,624.80 1.66 

    การแพทย ์      

        บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
 

40,505,920.00 4.88 

        บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

14,884,350.00 1.79 

        บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 

6,593,600.00 0.79 

        บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 
 

336,340.00 0.04 

        บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

5,994,240.00 0.72 

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร      

        บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 
 

37,434,000.00 4.51 

        บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 
 

929,414.00 0.11 

        บรษิทั อนิทชั โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

10,944,525.00 1.32 

        บรษิทั สามารถคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

3,815,586.00 0.46 

        บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
 

1,513,990.00 0.18 

        บรษิทั ซมิโฟน ีคอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

317,771.10 0.04 

    ประกนัภยัและประกนัชีวิต      

        บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
 

8,652,270.00 1.04 

    สือและสิงพิมพ ์      

        บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม ีจาํกดั (มหาชน) 
 

6,338,760.00 0.76 

        บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จาํกดั (มหาชน) 
 

10,831,275.00 1.31 

        บรษิทั วจีไีอ จาํกดั (มหาชน) 
 

9,784,510.00 1.18 

    บรรจภุณัฑ ์      

        บรษิทั ทพีบีไีอ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,535,490.00 0.19 

    ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์      

        บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - 6,947,625.00 0.84 

        บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
 

1,364,000.00 0.16 



 

BKA2 | 6 
 

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

    ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์      

        บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน) 
 

770,406.00 0.09 

        บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

6,911,040.00 0.83 

        บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 

10,547,775.00 1.27 

    บริการเฉพาะกิจ      

        บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) - 3,415,450.00 0.41 

    พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์      

        บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,898,442.00 0.23 

        บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) - 3,802,890.00 0.46 

        บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 
 

2,171,890.00 0.26 

        บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

1,716,992.00 0.21 

        บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

5,139,522.50 0.62 

    ขนส่งและโลจิสติกส ์      

        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

24,668,875.00 2.97 

        บรษิทั การบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

3,209,360.00 0.39 

        บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

8,689,810.00 1.05 

        บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

21,367,840.00 2.58 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ      

        บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

5,434,755.00 0.66 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน      

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร      

        กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั - 8,770,020.30 1.06 

    ขนส่งและโลจิสติกส ์      

        กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย - 6,519,792.24 0.79 

  พนัธบตัร      

        ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19,989,352.60 2.41 

  เงินฝากธนาคาร      

        อนัดบัความน่าเชอืถอื AAA - 17,863,820.00 2.15 

        อนัดบัความน่าเชอืถอื AA+(tha) - 21,840,929.10 2.63 
       

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท)  829,505,791.60 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)  30.3034 
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คาํอธิบาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดบัความสามารถการกํากบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทยจดัทําขนึโดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาท
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนนทปีรากฎอ้างองิตามรายงานการกํากบั
ดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจาํปี 2562 

CG Scoring ทเีผยแพร่ตามรายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทนุในตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ หรือเงินฝาก 
ณ วนัที 31 สิงหาคม 25631 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 29.99 3.60 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ ธนาคารพาณิชย ์ 
หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้าํประกนั 

17.86 2.15 

3. กลุ่มตราสารทมีอีนัดบัความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดบัทสีามารถลงทนุได้ - - 

4. กลุ่มตราสารทมีอีนัดบัความน่าเชอืถอืตํากว่าอนัดบัทสีามารถลงทุนได ้
หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื  

- - 

5. ตราสารทไีมม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
เรอืงการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทุนสงูสดุในกลุ่ม 4. ทคีาดว่าจะลงทุนในเดอืนกนัยายน 2563 - - 

1 วนัทาํการสุดทา้ยของเดอืน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ หรือเงินฝาก 
ทีกองทนุลงทนุหรือมีไว้เป็นรายตวั 

ณ วนัที 3 กนัยายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ
ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเชือถือ 

มูลค่าหน้าตวั มูลค่า 
ตามราคา
ตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/09/20 AAA 5,000,000.00 4,999,728.78 

2. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/11/20 AAA 10,000,000.00 9,991,683.63 

3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/20 AAA 5,000,000.00 4,997,940.19 

4. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (888,774.01) 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 22,729,703.11 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั 
(มหาชน) 

- - AAA - 17,863,820.00 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) ในระดบัทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชอืถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี ซงึแบ่งเป็นความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี (Issuer 

Rating) และตวัตราสารหนแีต่ละรุ่น (Issue Rating) ซงึจดัทาํโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คาํอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทสีุด แสดงถงึระดบัความเสยีงจากการลงทุนทตีาํทสีุด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการชาํระเงนิตน้และดอกเบยีตามกาํหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสยีงจากการลงทุนทตีาํมากทจีะไมส่ามารถ
ชาํระหนไีดต้ามกาํหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสยีงอยู่ในระดบัตาํ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสยีงและความสามารถในการชาํระหนอียู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

 อนัดบัความน่าเชอืถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครอืงหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพอืจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
ความน่าเชอืถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

 อนัดบัความน่าเชอืถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพอืแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทใีชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที 3 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  

บาท 

สินทรพัย ์   

  เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม (ราคาทุน 891,799,940.97 บาท) 788,871,243.00 

  เงนิฝากธนาคาร 41,169,011.07 

  ลกูหนีจากการขายเงนิลงทุน 758,872.53 

  ลกูหนีจากดอกเบยีและเงนิปันผล 2,316,411.20 

     รวมสนิทรพัย ์ 833,115,537.80 
    

หนีสิน   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,346,951.08 

  หนสีนิอนื 25,633.96 

  เจา้หนีจากการซอืเงนิลงทุน 845,750.00 

  เจา้หนีผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,391,411.16 

     รวมหนีสนิ 3,609,746.20 

สินทรพัยส์ทุธิ 829,505,791.60 

สินทรพัยส์ทุธิ:   

  ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 273,732,764.08 

  กาํไรสะสม   

     บญัชปีรบัสมดุล (164,807,361.76) 

     กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 720,580,389.28 

สินทรพัยส์ทุธิ 829,505,791.60 
    

จาํนวนหน่วยลงทุนทอีอกจาํหน่ายแลว้ทงัหมด (หน่วย) 27,373,276.4080 

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทุน (บาท) 30.3034 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที 3 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

ชือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กาํหนด 

 จาํนวนหน่วย /
เงินต้น 

 ราคายุติธรรม 
)บาท(  

          

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ       

  หุ้นสามญั (95.55%)       

    ยานยนต ์(0.36%)       

        บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (0.36%)   629,300.00   2,806,678.00 

        2,806,678.00 

    ธนาคาร (8.00%)       

        ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (3.68%)   277,700.00   29,019,650.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (1.74%)   166,800.00   13,719,300.00 

        ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (1.52%)   169,400.00   12,027,400.00 

        บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (1.06%)   125,900.00   8,372,350.00 

      63,138,700.00 

    พาณิชย ์(15.18%)       

        บรษิทั เบอรล์ ียุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) (1.83%)   379,400.00   14,417,200.00 

        บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) (7.96%)   984,800.00   62,781,000.00 

        บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) (0.45%)   175,600.00   3,529,560.00 

        บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) (1.32%)   700,900.00   10,443,410.00 

        บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (3.62%)   637,900.00   28,546,025.00 

        119,717,195.00 

    วสัดกุ่อสรา้ง (8.69%)       

        บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) (3.60%)   76,900.00   28,376,100.00 

        บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (1.90%)   599,100.00   14,977,500.00 

        บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (3.19%)   657,800.00   25,160,850.00 

      68,514,450.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (20.17%)       

        บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (0.60%)   274,800.00   4,754,040.00 

        บรษิทั บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (0.82%)   143,500.00   6,493,375.00 

        บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (2.87%)   104,500.00   22,676,500.00 

        บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) (1.33%)   164,700.00   10,458,450.00 

        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (0.07%)   16,540.00   525,145.00 

        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (0.67%)   165,400.00   5,251,450.00 

        บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) (1.51%)   634,300.00   11,924,840.00 

        บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (9.04%)   1,982,000.00   71,352,000.00 
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ชือหลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กาํหนด 

 จาํนวนหน่วย /
เงินต้น 

 ราคายุติธรรม 
)บาท(  

          

        บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (1.01%)   90,100.00   7,928,800.00 

        บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (0.92%)   130,800.00   7,259,400.00 

        บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) (0.15%)   671,800.00   1,195,804.00 

        บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (1.18%)   237,200.00   9,310,100.00 

      159,129,904.00 

    แฟชนั (0.87%)       

        บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) (0.87%)   362,900.00   6,858,810.00 

        6,858,810.00 

    เงินทุนและหลกัทรพัย ์(2.08%)       

        บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (1.91%)   682,300.00   15,078,830.00 

        บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) (0.17%)   349,550.00   1,356,254.00 

        16,435,084.00 

    อาหารและเครอืงดืม (6.20%)       

        บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) (0.13%)   538,600.00   996,410.00 

        บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (2.18%)   541,100.00   17,179,925.00 

        บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (2.16%)   325,800.00   17,023,050.00 

        บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (1.74%)   607,948.00   13,739,624.80 

      48,939,009.80 

    การแพทย ์(8.64%)       

        บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) (5.13%)   1,947,400.00   40,505,920.00 

        บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) (1.89%)   134,700.00   14,884,350.00 

        บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) (0.83%)   2,536,000.00   6,542,880.00 

        บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) (0.04%)   50,200.00   336,340.00 

        บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) (0.75%)   267,600.00   5,887,200.00 

      68,156,690.00 

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (6.97%)       

        บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) (4.75%)   204,000.00   37,434,000.00 

        บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) (0.12%)   104,900.00   923,120.00 

        บรษิทั อนิทชั โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) (1.39%)   199,900.00   10,944,525.00 

        บรษิทั สามารถคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (0.48%)   785,100.00   3,815,586.00 

        บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (0.19%)   299,800.00   1,513,990.00 

        บรษิทั ซมิโฟนี คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) (0.04%)   65,385.00   317,771.10 

        54,948,992.10 
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    ประกนัภยัและประกนัชีวิต (1.10%)       

        บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) (1.10%)   551,100.00   8,652,270.00 

      8,652,270.00 

    สือและสิงพิมพ ์(3.42%)       

        บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม ีจาํกดั (มหาชน) (0.80%)   627,600.00   6,338,760.00 

        บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จาํกดั (มหาชน) (1.37%)   1,883,700.00   10,831,275.00 

        บรษิทั วจีไีอ จาํกดั (มหาชน) (1.24%)   1,378,100.00   9,784,510.00 

      26,954,545.00 

    บรรจภุณัฑ ์(0.19%)       

        บรษิทั ทพีบีไีอ จาํกดั (มหาชน) (0.19%)   326,700.00   1,535,490.00 

      1,535,490.00 

    ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์(1.05%)       

        บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (0.88%)   95,500.00   6,947,625.00 

        บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (0.17%)   136,400.00   1,364,000.00 

        8,311,625.00 

    ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(2.30%)       

        บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน) (0.10%)   647,400.00   770,406.00 

        บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) (0.87%)   294,400.00   6,859,520.00 

        บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) (1.34%)   233,100.00   10,547,775.00 

        18,177,701.00 

    บริการเฉพาะกิจ (0.43%)       

        บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) (0.43%)   411,500.00   3,415,450.00 

        3,415,450.00 

    พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(1.87%)       

        บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) (0.24%)   384,300.00   1,898,442.00 

        บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) (0.48%)   955,500.00   3,802,890.00 

        บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) (0.28%)   163,300.00   2,171,890.00 

        บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (0.22%)   670,700.00   1,716,992.00 

        บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (0.65%)   2,274,125.00   5,139,522.50 

        14,729,736.50 

    ขนส่งและโลจิสติกส ์(7.34%)       

        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (3.13%)   423,500.00   24,668,875.00 

        บรษิทั การบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (0.41%)   573,100.00   3,209,360.00 

        บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (1.10%)   960,200.00   8,689,810.00 

        บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) (2.71%)   2,054,600.00   21,367,840.00 

        57,935,885.00 
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    ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (0.69%)       

        บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (0.69%)   883,700.00   5,434,755.00 

      5,434,755.00 

  รวมหุ้นสามญั     753,792,970.40 

  พนัธบตัร (2.53%)       

    ธนาคารแห่งประเทศไทย (2.53%)       

        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี23/91/63 (0.63%) 10/09/2020   5,000,000.00   4,999,728.78 

        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี9/364/62 (1.27%) 05/11/2020   10,000,000.00   9,991,683.63 

        พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี14/91/63 (0.63%) 08/10/2020   5,000,000.00   4,997,940.19 

        19,989,352.60 

  รวมพนัธบตัร     19,989,352.60 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน (1.91%)       

    กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (1.09%)       

        กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั (1.09%)   582,300.00   8,618,040.00 

      8,618,040.00 

    กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย (0.82%)       

        กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย (0.82%)   634,400.00   6,470,880.00 

        6,470,880.00 

  รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน     15,088,920.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ     788,871,243.00 

รวมเงินลงทุน     788,871,243.00 
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งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัระยะเวลาหกเดือน สินสดุวนัที 3 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)    

บาท 

รายได้จากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 17,000,189.73 

  รายไดด้อกเบยี 193,449.16 

  รายไดอ้นื 41,859.97 

     รวมรายได้จากการลงทุน 17,235,498.86 
    

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,592,416.49 

  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 131,848.29 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 527,393.35 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 30,737.60 

  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 133,855.17 

     รวมค่าใช้จ่าย 7,416,250.90 

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทนุสุทธิ 9,819,247.96 
    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธทิเีกดิขนึทงัสนิ (99,477,626.44) 

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธทิยีงัไม่เกดิขนึทงัสนิ 72,571,726.39 

       รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุนทเีกดิขนึและยงัไม่เกดิขนึ (26,905,900.05) 

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (17,086,652.09) 
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ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน 
สาํหรบัระยะเวลาตงัแต่วนัที 4 มีนาคม 2563 ถึงวนัที 3 กนัยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 6,161.14 0.75 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 123.22 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 492.89 0.06 

ค่าใชจ้่ายในการซอืขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 1,699.04 0.21 

ค่าใชจ้่ายอนืๆ2 (Other Expense) 150.90 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด3 6,928.15 0.85 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไมร่วมภาษมีลูค่าเพมิ อนงึ การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการคาํนวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอนืทน้ีอยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไมร่วมค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทเีกดิขนึจากการซอืขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สาํหรบัระยะเวลาตงัแต่วนัที 4 มีนาคม 2563 ถึงวนัที 3 กนัยายน 2563 

PTR = Min (ซอืทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 538,399,705.50 

  816,937,603.08 
   

PTR = 0.66 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพมิเตมิจาก Trading cost ทจีะทาํใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซอืขายทรพัยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทนุ 
เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตาํ ในขณะทกีองทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดงันนั ทรพัยส์นิทนํีามาคํานวณ
รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภททโีดยลกัษณะแลว้จะมกีารซอืขายเปลยีนมอืเพอืการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี เป็นต้น 
โดย PTR คาํนวณจากมลูค่าทตีาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทกีองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบญัชทีผี่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลยีของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าทีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

สาํหรบัระยะเวลาตงัแต่วนัที 4 มีนาคม 2563 ถึงวนัที 3 กนัยายน 2563 

ลาํดบัที รายชือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 11.91 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 9.52 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 9.38 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 8.98 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7.85 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 7.82 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 7.18 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  7.03 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 6.28 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 5.37 

11 อนืๆ 18.68 

รวมทงัสิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซอืขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 1,817,968.04 บาท 
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รายชือบคุคลทีเกียวข้องทีมีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหกเดือน 

สินสดุ ณ วนัที 3 กนัยายน 2563 

ลาํดบัที รายชือ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้บีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 
หรอืทเีวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทเีวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทนุ 

สินสดุ ณ วนัที 3 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ ีwww.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทนุใช้บริการบคุคลอืน (Soft Commission) 

สาํหรบัระยะเวลาตงัแต่วนัที 4 มีนาคม 2563 ถึงวนัที 3 กนัยายน 2563 

บริษทัทีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็  
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  Conference Call, Adhoc Update 

SMS และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั  Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน  
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Conference Call, SMS  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) 
จาํกดั  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จาํกดั  

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพอืประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

วนัทรีวบรวมขอ้มลู 5 ตุลาคม 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

เลขท ี175 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และ ชนั 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 


