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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัแกว้ปนัผล (BKD) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกยังคงปรับตัวผันผวน โดยปรับตัวลงในช่วงแรกของเดือน และปิดลดลง 8.6% ในเดือนมถิุนายน โดย
ประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันตลาดมาจากตัวเลขอัตราเงนิเฟ้อสหรัฐอเมรกิา เดอืนพฤษภาคม ที ่8.6% ซึง่สงูกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ 
ตามมาดว้ยการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชมุเดอืนมถิุนายน ทีส่งูถงึ 75bps เป็นครัง้แรก
นับตัง้แต่ปี 2537 เพือ่ควบคุมเงนิเฟ้อ สง่ผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงนิ และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิของประเทศพัฒนาแลว้
ใหช้ะลอตัวลงจนมีความเสีย่งเขา้สูภ่าวะถดถอย ซึง่ตลาดไดส้ะทอ้นความกังวลดังกล่าวผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ทีล่ดระดับลงในช่วงปลายเดอืน และสนิคา้โภคภัณฑห์ลายรายการที่เร ิม่ปรับตัวลดลง ยกเวน้ราคาน้ํามันที่ชะลอตัวลง
เพยีงเล็กนอ้ย ซึง่จะสง่ผลชว่ยใหตั้วเลขอัตราเงนิเฟ้อลดความรอ้นแรงลงในระยะขา้งหนา้ อย่างไรก็ด ีตลาดอาจใหค้วามสําคัญ
กับตัวเลขเศรษฐกจิมากขึน้ ทัง้ภาคการจา้งงาน ภาคการบรโิภค และภาคการผลติ เป็นตน้ โดยถา้หากเศรษฐกจิสามารถ
ประคองตัวไดใ้นขณะที่นโยบายการเงินมีความเขม้งวดขึน้ และเงินเฟ้อสามารถควบคุมได ้ก็จะทําใหน้โยบายการเงินไม่
จําเป็นตอ้งเขม้งวดมากเกนิไป ซึง่จะเป็นบวกตอ่เศรษฐกจิโดยภาพรวมและหนุนการลงทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งได ้

 ในดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ แมว้า่ภาพรวมเศรษฐกจิสหรัฐฯ และยโูรโซนในชว่งครึง่ปีแรกจะยังคงฟ้ืนตัวไดด้ ีแตก็่ตอ้งเผชญิ
กับระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อกําลังซื้อผูบ้ริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้น 
ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเริม่ส่งสัญญาณลดลงจากความกังวลดา้นเงินเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกจิ 
ยโูรโซน ยังคงไดร้ับผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและดา้นพลังงาน จากสงครามยเูครนและรัสเซยีทีย่ดืเยือ้ ซึง่ถา้หากทําใหเ้กดิการ
ประนีประนอมกันได ้ก็อาจชว่ยลดแรงกดดันเงนิเฟ้อทีม่ใีนวงกวา้งลงได ้ดา้นเศรษฐกจิจนี แมท้ีผ่่านมาเผชญิกับการ Lockdown 
ในเมอืงใหญ่ แต่การเริม่ผ่อนคลายมาตรการและแรงหนุนจากการกระตุน้เศรษฐกจิจากทางภาครัฐ มแีนวโนม้ทําใหเ้ศรษฐกจิจีน
ครึง่ปีหลังฟ้ืนตัวดขีึน้ อย่างไรก็ด ีตลาดคาดการณ์เศรษฐกจิจนีจะเตบิโตเพยีง 4.5% ห่างจากเป้าหมายของภาครัฐที ่5.5% โดย
ภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกมีแนวโนม้ที่จะชะลอตัวลงจากช่วงที่ผ่านมา ทําใหใ้นเดอืนมถิุนายน World Bank ไดม้ีการปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกจิโลกลงจากเดมิ 4.1% เป็น 2.9% สะทอ้นผลของปัจจัยลบทัง้หลายขา้งตน้ ทีจ่ะยังคงกดดันการเตบิโตของ
เศรษฐกจิในระยะถัดไป 

 ดา้นตลาดหุน้ไทยปรับตัวในทศิทางเดยีวกัน โดยปรับลดลง 5.7% ซึง่ใกลเ้คยีงกับตลาดอืน่ในภมูภิาคอาเซยีนและดกีว่า
ตลาดหุน้โลกเล็กนอ้ย ดว้ยกจิกรรมทางเศรษฐกจิไทยจะกําลังฟ้ืนตัวกลับเขา้สู่ภาวะปกต ิรวมถงึการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดย
ยกเลกิระบบ Thailand Pass จะเป็นปัจจัยหนุนใหเ้ศรษฐกจิไทยยังเป็นการขยายตัว แตปั่จจัยจากคา่เงนิบาททีอ่่อนคา่จากทศิทาง
อัตราดอกเบีย้สหรัฐฯ ก็กระตุน้ในเกดิ Fund Flow ไหลออก โดยในเดอืนมถิุนายน นักลงทุนต่างชาตขิายสทุธ ิราว 2.9 หมืน่ลา้น
บาท เป็นเดอืนแรกในรอบ 7 เดอืนและทําใหย้อดซือ้สุทธตัิง้แต่ตน้ปี 2565 ลดลงเหลอืราว 1.1 แสนลา้นบาท ซึง่หลังจากการ
ประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ในรอบล่าสดุ ทําใหต้ลาดคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะเริม่
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้เพือ่ลดสว่นต่างกับอัตราดอกเบีย้นโยบายของสหรัฐฯ 

ดา้นผลประกอบการบรษัิทจดทะเบียนไตรมาส 2 ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีแนวโนม้ชะลอตัวลง QoQ จากการที่ตน้ทุน 
การผลติที่เพิม่ขึน้ไดท้ยอยส่งผลกระทบต่ออัตราการทํากําไรในหลายอุตสาหกรรม แต่ว่าดว้ยแนวโนม้ราคาสนิคา้โภคภัณฑ์ที่
ปรับตัวลดลงบา้งแลว้ ทําใหค้าดวา่อัตรากําไรน่าจะเป็นจุดต่ําสดุในชว่ง 1-2 ไตรมาสขา้งหนา้ ทําใหค้าดวา่ตลาดจะเริม่เปลีย่นการ
ใหน้ํ้าหนักจากหุน้ทีไ่ดป้ระโยชน์จากธมี Rising Inflation ไปยังกลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์จากราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีล่ดลงมากขึน้ และ
ยังคงน้ําหนักกับหุน้ที่ไดป้ระโยชน์จากการเปิดประเทศ แมว้่ามูลค่าจะไม่ถูกแลว้ก็ตาม ทัง้นี้ ดว้ยความไม่แน่นอนของทศิทาง
เศรษฐกจิโลก ยังเป็นความเสี่ยงต่อทิศทางตลาดในระยะสัน้ ซึง่ถา้มีการปรับตัวลงของหุน้ของบริษัทที่ผ่านจุดต่ําสุด และ 
ราคาไมแ่พง ก็น่าจะเป็นโอกาสทีด่ใีนการเขา้ลงทนุระยะยาว 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถงึวันที ่30 มถิุนายน 2565 กองทุน BKD มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่
30 มถินุายน 2565 เทา่กับ 3,835.01 ลา้นบาท หรอื 3.2690 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ม.ิย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ิย. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  3.3944   3.3942   3.6357   4.2880   4.4109   5.1046  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ BKD -3.69 -0.30 3.40 -1.45 0.64 5.34 

เกณฑม์าตรฐาน2 -6.81 -3.83 1.52 -0.28 2.98 6.24 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

11.193 11.203 11.50 17.70 14.93 14.21 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.643 12.313 11.68 19.75 16.56 15.61 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
3 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ ยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล 
(บาท/หน่วย) 

วันที ่1 มกราคม - 30 มถินุายน 2564 วันที ่14 กรกฎาคม 2564 0.3603 

วันที ่1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 วันที ่17 มกราคม 2565 0.11586 

หมายเหต ุ: การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
และทกุครัง้ทีจ่่ายปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   3,851,862,030.65 
       

100.44  

   หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
 

93,048,920.00 
             

2.43  

    ยานยนต ์       

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

23,993,970.00 
             

0.63  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

32,098,425.00 
             

0.84  

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

142,310,000.00 
             

3.71  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

150,093,650.00 
             

3.91  

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

38,849,200.00 
             

1.01  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

102,585,600.00 
             

2.67  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

161,046,000.00 
             

4.20  

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

35,528,500.00 
             

0.93  

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

10,752,960.00 
             

0.28  

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

66,377,820.00 
             

1.73  

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

38,975,510.00 
             

1.02  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

69,617,925.00 
             

1.82  

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

6,246,975.00 
             

0.16  

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,964,300.00 
             

0.08  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

94,038,840.00 
             

2.45  

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 8,937,271.00 
             

0.23  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

4,621,875.00 
             

0.12  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

45,905,350.00 
             

1.20  

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

46,536,750.00 
             

1.21  

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

49,127,250.00 
             

1.28  

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

126,799,600.00 
             

3.31  

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

75,714,650.00 
             

1.97  

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

55,303,050.00 
             

1.44  

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

12,066,450.00 
             

0.31  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

71,373,625.00 
             

1.86  

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

40,433,625.00 
             

1.05  

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

27,051,225.00 
             

0.71  

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

26,617,626.00 
             

0.69  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 
 

4,721,920.00 
             

0.12  

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

13,269,900.00 
             

0.35  

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

39,174,200.00 
             

1.02  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

82,654,275.00 
             

2.16  

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

68,748,000.00 
             

1.79  

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

49,501,525.00 
             

1.29  

        บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จํากัด (มหาชน) 
 

26,281,800.00 
             

0.69  

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

42,856,020.00 
             

1.12  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

5,764,500.00 
             

0.15  

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
 

64,169,050.00 
             

1.67  

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

165,330,000.00 
             

4.31  

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จํากัด (มหาชน) 
 

22,341,710.00 
             

0.58  
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    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

95,518,950.00 
             

2.49  

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

54,094,200.00 
             

1.41  

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

40,243,750.00 
             

1.05  

        บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) 
 

8,935,200.00 
             

0.23  

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

26,644,120.00 
             

0.69  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

138,934,145.00 
             

3.62  

        บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

55,464,750.00 
             

1.45  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

10,598,320.00 
             

0.28  

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

32,550,120.20 
             

0.85  

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

30,066,750.00 
             

0.78  

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

79,487,100.00 
             

2.07  

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

6,164,220.00 
             

0.16  

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

1,729,910.00 
             

0.05  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

30,034,550.00 
             

0.78  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

26,491,000.00 
             

0.69  

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

67,638,264.00 
             

1.76  

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

58,035,400.00 
             

1.51  

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

26,934,660.00 
             

0.70  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

260,832,700.00 
             

6.80  

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

95,979,625.00 
             

2.50  

        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 
 

26,779,860.00 
             

0.70  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

45,106,722.50 
             

1.18  

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง - 9,996,926.97 
             

0.26  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 159,923,747.72 
             

4.17  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 77,676,559.48 
             

2.03  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 142,170,637.78 
             

3.71  

        
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,835,008,287.91 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   3.2690 

   
คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วนได ้
เสยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจด
ทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 169.92 4.43 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

77.68 2.03 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกรกฎาคม 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 03/08/22 AAA 10,000,000.00 9,996,926.97 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 15,000,000.00 14,998,915.15 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 25,000,000.00 24,990,024.53 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/09/22 AAA 120,000,000.00 119,934,808.04 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 6,846,437.99 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 135,324,199.79 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 77,676,559.48 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  3,630,934,958.39 

  เงนิฝากธนาคาร 224,331,451.23 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 18,791,432.71 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,219,573.48 

     รวมสนิทรัพย ์ 3,875,277,415.81 
    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,460,635.11 

  หนี้สนิอืน่ 212,760.57 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 23,266,990.63 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 139,271.19 

  เจา้หนี้จากการแบง่ปันสว่นลงทนุ 3,189,470.40 

     รวมหนี้สนิ 40,269,127.90 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,835,008,287.91 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11,731,361,737.18 

  กําไรสะสม 
 

     บัญชปีรับสมดลุ (5,202,493,003.81) 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (2,693,860,445.46) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,835,008,287.91 
    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 1,173,136,173.7174 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 3.2690 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ      

  หุน้สามญั (95.32%)      

    ธุรกจิการเกษตร (2.56%)      

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) (2.56%)   4,389,100.00  93,048,920.00 

     93,048,920.00 

    ยานยนต ์(0.66%)      

        บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (0.66%)  4,704,700.00  23,993,970.00 

     23,993,970.00 

    ธนาคาร (12.83%)      

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) (0.88%)   995,300.00  32,098,425.00 

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (3.92%)   1,070,000.00  142,310,000.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (4.13%)   997,300.00  150,093,650.00 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) (1.07%)   626,600.00  38,849,200.00 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (2.83%)   986,400.00  102,585,600.00 

     465,936,875.00 

    พาณิชย ์(8.61%)      

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (4.44%)   2,684,100.00  161,046,000.00 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.98%)  1,015,100.00  35,528,500.00 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.30%)   584,400.00  10,752,960.00 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) (1.83%)   5,226,600.00  66,377,820.00 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (1.07%)   1,113,586.00  38,975,510.00 

     312,680,790.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (1.92%)      

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (1.92%)  2,380,100.00  69,617,925.00 

     69,617,925.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

      

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์(0.25%)      

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) (0.17%)  153,300.00  6,246,975.00 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) (0.08%)   49,200.00  2,964,300.00 

     9,211,275.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (14.30%)      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) (2.59%)   7,463,400.00  94,038,840.00 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.25%)   1,110,220.00  8,937,271.00 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.13%)   147,900.00  4,621,875.00 

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) (1.26%)   4,211,500.00  45,905,350.00 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (1.28%)  721,500.00  46,536,750.00 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (1.35%)  1,056,500.00  49,127,250.00 

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (3.49%)   3,729,400.00  126,799,600.00 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (2.09%)  474,700.00  75,714,650.00 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จํากัด (มหาชน) (1.52%)  4,570,500.00  55,303,050.00 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) (0.33%)   234,300.00  12,066,450.00 

     519,051,086.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(4.53%)      

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (1.94%)  407,500.00  70,293,750.00 

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) (1.11%)   1,273,500.00  40,433,625.00 

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) (0.75%)  369,300.00  27,051,225.00 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) (0.73%)   6,621,300.00  26,617,626.00 

     164,396,226.00 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (9.17%)      

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) (0.13%)   1,388,800.00  4,721,920.00 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.37%)   124,600.00  13,269,900.00 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) (1.08%)   1,506,700.00  39,174,200.00 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.28%)   1,581,900.00  82,654,275.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (1.89%)  2,022,000.00  68,748,000.00 

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (1.36%)   1,445,300.00  49,501,525.00 

        บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จํากัด (มหาชน) (0.72%)  1,695,600.00  26,281,800.00 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.18%)   2,506,200.00  42,856,020.00 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) (0.16%)   183,000.00  5,764,500.00 

     332,972,140.00 

    การแพทย ์(6.94%)      

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) (1.77%)   3,431,500.00  64,169,050.00 

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) (4.55%)   6,613,200.00  165,330,000.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จํากัด (มหาชน) (0.62%)   6,038,300.00  22,341,710.00 

     251,840,760.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6.21%)      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (2.63%)  491,100.00  95,518,950.00 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.49%)  1,215,600.00  54,094,200.00 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (1.11%)   587,500.00  40,243,750.00 

        บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) (0.25%)   175,200.00  8,935,200.00 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.73%)   5,792,200.00  26,644,120.00 

     225,436,220.00 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ (5.35%)      

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) (3.83%)   3,451,780.00  138,934,145.00 

        บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.53%)   1,120,500.00  55,464,750.00 

     194,398,895.00 

    สือ่และสิง่พมิพ ์(2.02%)      

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.29%)   773,600.00  10,598,320.00 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) (0.90%)   4,969,484.00  32,550,120.20 

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.83%)   6,037,500.00  30,066,750.00 

     73,215,190.20 
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    บรรจภุณัฑ ์(2.36%)      

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (2.19%)   1,432,200.00  79,487,100.00 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.17%)   1,447,000.00  6,164,220.00 

     85,651,320.00 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(0.05%)      

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (0.05%)  190,100.00  1,729,910.00 

     1,729,910.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(0.83%)      

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) (0.83%)   660,100.00  30,034,550.00 

     30,034,550.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(4.93%)      

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (0.73%)   2,649,100.00  26,491,000.00 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (1.86%)   13,860,300.00  67,638,264.00 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (1.60%)   951,400.00  58,035,400.00 

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) (0.74%)   1,448,100.00  26,934,660.00 

     179,099,324.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(10.56%)      

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (7.18%)   3,673,700.00  260,832,700.00 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2.64%)  10,969,100.00  95,979,625.00 

        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) (0.74%)   4,825,200.00  26,779,860.00 

     383,592,185.00 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (1.24%)      

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.24%)   5,214,650.00  45,106,722.50 

     45,106,722.50 

  รวมหุน้สามญั     3,461,014,283.70 
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  พนัธบตัร (4.40%)      

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (4.40%)      

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่7/364/64 (0.41%) 07/07/2022  15,000,000.00  14,998,915.15 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่17/95/65 (0.69%) 01/08/2022  25,000,000.00  24,990,024.53 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่22/91/65 (3.30%) 01/09/2022  120,000,000.00  119,934,808.04 

     159,923,747.72 

  รวมพนัธบตัร     159,923,747.72 

  ต ัว๋เงนิคลงั (0.28%)      

    กระทรวงการคลงั (0.28%)      

        ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM) 9/182/65 (0.28%) 03/08/2022  10,000,000.00  9,996,926.97 

     9,996,926.97 

  รวมต ัว๋เงนิคลงั     9,996,926.97 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     3,630,934,958.39 

รวมเงนิลงทุน     3,630,934,958.39 
   



 

BKD | 17 
 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 52,797,180.03 

  รายไดด้อกเบีย้ 624,208.56 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 53,421,388.59 
    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 31,212,072.90 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 624,241.44 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 2,496,965.89 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 50,488.57 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 899,062.03 

     รวมคา่ใชจ่้าย 35,282,830.83 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 18,138,557.76 
    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 57,622,879.17 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (85,586,740.55) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (27,963,861.38) 
    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (9,825,303.62) 

หัก ภาษีเงนิได ้ 52,887.20 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (9,878,190.82) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 
ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 29,170.16 0.744 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 583.40 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,333.61 0.060 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 9,042.41 0.231 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 906.71 0.022 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 32,993.88 0.841 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 2,982,939,179.87 

          3,921,177,155.01 
   

PTR = 0.76 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์
การลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management 
จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขาย
เปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวม
ของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 13.66 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 11.58 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 10.83 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 10.56 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 8.29 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 6.45 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) 6.18 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 6.01 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 5.30 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.50 

11 อืน่ๆ 16.64 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 9,675,374.93 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 8 กรกฎาคม 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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 




