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เป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี แล้ว ทีก่ องทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกท่านให้ร่วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สงั คมที่ดีข้นึ มาผ่านการลงทุนในบริษัทที่มสี ่วนรับผิดชอบต่ อสังคมทัง้ 4 ด้าน คือ 1. สิง่ แวดล้อม
(Environment) 2. สังคม (Social) 3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4. การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption) ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งทีช่ ่วยสร้างความตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยคํานึงถึงสังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึน้ ใน
สังคมไทย
นอกจากนี้ ยังร่วมบริจาคเงินจํานวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนนําไปสนับสนุ นโครงการเพื่อ
สังคมต่างๆ ทีห่ วังผลทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น โครงการสนับสนุ นเพื่อสมทบทุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สําหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชือ้ COVID-19 ให้กบั ศูนย์โรคอุบตั ิใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เป็ นการเร่งด่วน โครงการสนับสนุ นผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับมูลนิธิ
สถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพืน้ บ้านภาคใต้ โดยมุ่งหวังให้ผเู้ ข้าร่วมได้เข้าถึงการเรียนและฝึ กอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อ
ไปประกอบอาชีพในพื้น ที่และสามารถมีรายได้ประจําและมันคงในระยะยาว
่
โครงการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพให้กบั ผู้ท่ไี ด้ร ับ
ผลกระทบจากการเลิกจ้างอันเกิดจากการย้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาทดแทนแรงงาน
และปั ญหาเศรษฐกิจที่ไม่มนคงในปั
ั่
จจุบนั ร่วมกับมูลนิธเิ พื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงปั จจุบนั กองทุน BKIND ได้ร่วมสนับสนุ นโครงการทัง้ หมดมากกว่า 50 โครงการ เป็ นจํานวนเงินกว่า
40 ล้านบาท
พัฒนาการต่ างๆ ทางด้าน ESG ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ทัง้ จากฝ่ ายกํากับดูแลที่ผลักดัน
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผูล้ งทุนสถาบัน (I Code) ตลอดจนแนวคิด One Report โดยให้บริษทั จดทะเบียนส่งรายงานข้อมูล
ประจําปี เหลือเพียงรายงานเดียว ซึง่ จะรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG ด้วย ขณะทีฝ่ ั ง่ การลงทุนอย่างนักลงทุนสถาบันก็ได้มกี าร
ร่วมมือกันระหว่างกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบัน
รวม 32 ราย ประกาศเจตนารมย์ร่ว มลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุ น” (Negative List Guideline) ในบริษัทจดทะเบีย นที่มี
ประเด็นปั ญหา ESG เป็ นต้น ความร่วมมือกันต่างๆ เหล่านี้ เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของการผลักดันให้เกิดการบริหารกิจการอย่างมีความ
รับผิดชอบ ซึง่ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่การลงทุนในประเทศ และเป็ นส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
สําหรับการลงทุนในปี 2563 กองทุนบัวหลวงมองว่า ตลาดหุ้นไทยเผชิญความเสีย่ งอยู่หลายด้าน อันเกิดจากผลกระทบ
ของ Covid-19 ทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ทัวโลกได้
่
รบั ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown การปิ ดพรมแดน รวมไปถึง
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรก็ตาม ตลาดเริม่ คลายความกังวลลงภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ได้ออกมาตรการรับมือที่เข้มข้นมากขึน้ พร้อมทัง้ ได้ออกมาตรการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและกลไกตลาดให้ยงั ทํางานเป็ นปกติ ซึ่งตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยที่อยู่ในระดับตํ่านี้ ทําให้รฐั บาลทยอย
ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตามลําดับ ซึง่ จะทําให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึน้ ทัง้ นี้ ในขณะทีร่ อ
วัคซีนประกาศใช้อย่างแพร่หลาย ประชาชนจะยังคงต้องใช้ชวี ติ แบบมี Social Distancing ไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด
ระลอกสอง (second wave) ซึ่งจะทําให้เห็นผลกระทบต่ อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 จนถึงไตรมาส 3
ต่อตลาดหุน้ ไทย นอกจากนี้ ตลาดยังกลับมากังวลเรื่องความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนอีกครัง้ เพราะปี น้ีเป็ นปี
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จึงอาจจะเห็น นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาตรการทางการค้าเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กบั ตัวเอง
ซึง่ จะทําบรรยากาศการลงทุนในช่วงครึง่ ปี มคี วามผันผวนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ กลยุทธ์การลงทุนจะมีความ Selective โดยเน้นหุน้ ทีม่ ี
ความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสามารถในการแข่งขันทีด่ ี รวมถึงธุรกิจทีส่ ามารถกลับมาดําเนินการได้ใกล้เคียงภาวะปกติในเวลา
ไม่นาน
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กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมันว่
่ า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะสามารถตอบรับกับกระแส ESG ที่มีเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทยได้อย่างดี โดยจะเห็นได้จากจํานวนรายชื่อหุ้นยังยื
่ นของตลาดหลักทรัพย์ท่เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นผลดีกบั
ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านบริษทั จดทะเบียนเองจะได้ดาํ เนินกิจการอย่างยังยื
่ นมากขึน้ และลดความเสีย่ งแก่ตวั ธุรกิจเอง รวมถึงเพิม่
คุณค่าให้แก่ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ส่วนภาคการบริหารการลงทุนจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบมากขึน้
ไม่สง่ เสริมการทําธุรกิจทีเ่ อารัดเอาเปรียบ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั ่ น และพัฒนาสังคมไทยในภาพรวม
อีกด้วย
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนรวมคนไทยใจดี มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เท่ากับ 569.50 ล้านบาท หรือ 9.1065 บาท ต่อหน่วยลงทุน
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คํามันว่
่ าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าํ หนด และยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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รายงานความคืบหน้ าการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
การดํา เนิ น งานสนับ สนุ น โครงการเพื่อ สัง คมของกองทุ น รวมคนไทยใจดี (BKIND) สํา หรับ รอบระยะเวลาตัง้ แต่ ว ัน ที่
1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทัง้ สิน้ 1,966,000 บาท โดยสรุปดังนี้
1. พัฒนาวิ สาหกิ จเพื่อสังคมสําหรับกลุ่มผูท้ าํ การผลิ ตที่บ้าน : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 499,000 บาท
โครงการกลุ่มผู้ทําการผลิตที่บ้านเป็ นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต 2 ประเภทคือ ผู้ผลิตเพื่อขาย
(Own account workers) และกลุ่มผูร้ บั งานไปทําทีบ่ า้ น (Homeworkers) ซึง่ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการเลิกจ้าง ในช่วงไม่กป่ี ี ท่ี
ผ่านมากลุ่มนี้มจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ จากการย้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาทดแทนแรงงาน และ
ปั ญหาเศรษฐกิจที่ไม่มนคงในปั
ั่
จจุบนั ล้วนเป็ นองค์ประกอบให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึน้ ในสถานการณ์ปัจจุบนั กลุ่มผู้ผลิต
เหล่านี้ประสบปั ญหามีงานทําไม่ต่อเนื่อง เข้าไม่ถงึ ตลาด และขาดการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ทําให้มรี ายได้ต่าํ และไม่แน่นอน
มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน ได้พยายามรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน ปั จจุบนั
มีสมาชิกกว่า 4,000 คน แบ่งเป็ นประมาณ 25 กลุ่มที่มศี กั ยภาพในการผลิตเสือ้ ผ้า รองเท้า งานหัตถกรรม และผลผลิตทางการ
เกษตร ในขณะทีร่ ฐั บาลได้ส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคม แต่กลุ่มผูท้ ําการผลิตทีบ่ า้ นเหล่านี้ยงั เข้าถึงความรูแ้ ละการสนับสนุ นของ
ภาครัฐได้น้อย กอปรกับการสนับสนุ นของมูลนิธผิ ่านกลไกของภาครัฐและเอกชนทีผ่ ่านมาไม่สามารถทําให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ
เหล่านี้พ่งึ พาตนเองได้อย่างแท้จริง ลําพังเพียงการฝึ กอบรมทีผ่ ่านมาไม่เพียงพอให้กลุ่มแรงงานสามารถตัง้ ต้นเพื่อพัฒนาอาชีพได้
อย่างยังยื
่ น ดังนัน้ มูลนิธจิ งึ ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครทีใ่ ช้ทกั ษะพืน้ ฐานทางวิชาชีพช่วยเหลือสังคม (Hand Up Network) ใน
การพัฒนาจัดตัง้ วิสาหกิจเพื่อสังคมทีม่ เี ป้ าหมายในการสร้างกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุ นและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
2. การฝึ กอบรมผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย 330 ชัวโมง
่
: ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 767,000 บาท
มูลนิธสิ ถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพืน้ บ้านภาคใต้ได้ขออนุมตั หิ ลักสูตรแพทย์แผนไทย ก. และ หลักสูตรผูช้ ่วยแพทย์
แผนไทย 330 ชัวโมง
่
ของสภาการแพทย์แผนไทย ซึง่ ทางสถาบันแพทย์แผนไทยสมานคุณคลินิกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการฝึ กอบรม
หลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทย 330 ชัวโมง
่
มีระยะเวลาฝึ กอบรมและฝึ กงานรวม 6 เดือน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการ
นวดไทยแบบราชสํานัก และนวดไทยแบบเชลยศักดิพร้
์ อมการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่ วย เมื่อผู้เข้าฝึ กอบรมจบหลักสูตร
สามารถนําความรูไ้ ปดูแลตนเอง ญาติพน่ี ้อง และคนในชุมชนทีส่ าํ คัญยังสามารถนําไปประกอบอาชีพการนวดรักษาอาการโรคต่างๆ
ตามร้านหมู่บา้ นหรือ โรงพยาบาลจังหวัด รพ.ชุมชน และ รพ.สต.ในตําบลของตนเองต่อไป
สําหรับโครงการนี้มกี ลุ่มเป้ าหมายจํานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่สนใจและมีรายได้น้อยในพืน้ ที่ 10 คน และ
เด็กกําพร้ากับแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มลูกเหรียง 10 คน โดยผู้เข้าร่วมจากกลุ่มลูกเหรียงดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ นี้ มุ่งหวังให้ผเู้ ข้าร่วมได้เข้าถึงการเรียนและฝึกอาชีพผูช้ ่วยแพทย์แผน
ไทย เพื่อไปประกอบอาชีพในพืน้ ทีแ่ ละสามารถมีรายได้ประจําและมันคงในระยะยาว
่
3. สมทบทุ น เครื่อ งมื อ แพทย์แ ละอุป กรณ์ ท างการแพทย์สํา หรับ การรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วยติ ด เชื้ อ COVID-19
ให้กบั ศูนย์โรคอุบตั ิ ใหม่ด้านคลิ นิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ที่มคี วามรุนแรงและลุกลามไปทัวโลก
่
โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ปัจจุบนั ยังอยู่ในสถานการณ์ท่นี ่ าเป็ นห่วง ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี ําเป็ นมีจํานวนจํากัดและขาดแคลนการให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นและเร่งด่วน
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จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแพทย์ทอ่ี ยู่ในโรงพยาบาลชัน้ นําของประเทศ พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเริม่ ประสบภาวะทีใ่ กล้
วิกฤติ ต้องมีการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีด่ ูแลผูป้ ่ วย ยกตัวอย่างเช่น เปลีย่ นห้อง ICU เดิมมารองรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ COVID-19 แทน รวมถึง
ขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยรุ่น N95 และชุด PPE (ชุดป้ องกันการติดเชือ้ )
ในเบื้องต้นโครงการได้ทําการค้นหาและติดต่อผูข้ ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและเสนอซื้อเพื่อจะนํ าไปบริจาค
แต่พบว่าผู้ขายไม่สามารถจําหน่ ายให้ได้ เนื่องจากทางรัฐบาลมีการเข้ามาควบคุมโดยตรง ผู้ขายบางรายสามารถจําหน่ ายให้ได้
แต่ต้องรอสินค้าเข้าอีกประมาณ 1 - 2 เดือน และยังไม่รบั ประกันว่าจะได้รบั สินค้าแน่ นอน ซึง่ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นนี้แล้ว
การบริจาคสนับสนุนในรูปแบบของเงิน น่าจะเป็ นรูปแบบทีท่ าํ ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทส่ี ดุ
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

ตัง้ แต่ 31 ม.ค. 63

ตัง้ แต่ 31 ต.ค. 62

ตัง้ แต่ 30 เม.ย. 62

ตัง้ แต่ 28 เม.ย. 60

ตัง้ แต่ 30 เม.ย. 58

ตัง้ แต่ 30 ต.ค. 57

มูลค่าหน่ วยลงทุน1 (บาท)

10.3732

11.1473

11.2237

10.4506

10.1403

10.0000

ผลการดําเนิ นงานของ
BKIND

-12.21

-18.31

-18.82

-4.47

-2.13

-1.69

เกณฑ์มาตรฐาน2

-12.20

-16.69

-19.11

-2.80

0.08

-0.02

40.713

29.593

21.86

14.45

13.51

13.10

49.853

36.203

26.58

17.34

15.87

15.64

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนิ นงาน
ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต้นรอบทีใ่ ช้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

3

% ต่อปี

BKIND | 6

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ระดับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

570,294,907.27

100.14

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

13,532,400.00

2.38

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

18,397,600.00

3.23

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

6,123,750.00

1.08

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

8,980,350.00

1.58

13,788,125.00

2.42

53,248,250.00

9.35

27,749,200.00

4.87

9,103,850.00

1.60

บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

27,370,200.00

4.81

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

12,478,500.00

2.19

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

40,920,850.00

7.19

บริษทั ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน)

12,348,100.00

2.17

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

6,655,500.00

1.17

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

21,962,630.00

3.86

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)

16,293,420.00

2.86

บริษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

5,465,550.00

0.96

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2,508,212.00

0.44

บริษทั นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

11,748,825.00

2.06

23,063,040.00

4.05

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
พาณิ ชย์
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

อาหารและเครือ่ งดื่ม

การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)

23,166,000.00

4.07

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

34,758,950.00

6.10

9,461,385.00

1.66

10,550,960.00

1.85

15,768,200.00

2.77

4,679,370.00

0.82

14,599,854.00

2.56

36,814,650.00

6.46

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5,724,000.00

1.01

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

7,301,350.00

1.28

6,532,600.00

1.15

-

29,968,794.59

5.26

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

78,261.26

0.01

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

39,152,180.42

6.87

สื่อและสิ่ งพิมพ์
บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิ สติ กส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

569,501,970.67
9.1065
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คําอธิ บาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั จดทะเบียนไทยจัดทําขึน้
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
29.97

5.27

0.08

0.01

3. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

-

-

4. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ หรือไม่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ทีค่ าดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2563

-

-

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน
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รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
หรือเงิ นฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รบั รอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่าหน้ าตั ๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/05/20

AAA

5,000,000.00

4,999,252.15

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/06/20

AAA

5,000,000.00

4,993,695.63

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/07/20

AAA

5,000,000.00

4,994,718.60

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

06/08/20

AAA

10,000,000.00

9,989,248.56

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/09/20

AAA

5,000,000.00

4,991,879.65

6. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

416,378.18

7. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

-

-

AA+(tha)

-

38,735,802.24

8. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

78,261.26

ตารางแสดงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และ
ตัวตราสารหนี้แต่ละรุน่ (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิ บาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าํ ที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการ
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ํามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

ความเสีย่ งอยู่ในระดับตํ่า

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
•
•

อันดับความน่ าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่ าเชื่อถือภายใน
ระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 625,251,475.70 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

526,651,281.59
46,695,778.85
4,472,489.74
577,819,550.18

หนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน

771,325.75
21,610.85
7,524,642.91

รวมหนี้สนิ

8,317,579.51

สิ นทรัพย์สทุ ธิ

569,501,970.67

สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน

625,379,218.71

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

(45,086,762.11)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

(10,790,485.93)

สิ นทรัพย์สทุ ธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีอ่ อกจําหน่ายแล้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

569,501,970.67
62,537,921.8703
9.1065
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งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (94.31%)
ธนาคาร (11.30%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (2.57%)

626,500.00

13,532,400.00

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (3.49%)

176,900.00

18,397,600.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (1.16%)

71,000.00

6,123,750.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (1.71%)

131,100.00

8,980,350.00

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.37%)

169,700.00

12,472,950.00
59,507,050.00

พาณิ ชย์ (9.94%)
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (9.94%)

737,000.00

52,327,000.00
52,327,000.00

วัสดุก่อสร้าง (5.27%)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (5.27%)

80,200.00

27,749,200.00
27,749,200.00

พลังงานและสาธารณูปโภค (19.41%)
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (1.73%)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (5.20%)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (2.37%)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (7.77%)
บริษทั ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน) (2.34%)

492,100.00

9,103,850.00

95,700.00

27,370,200.00

177,000.00

12,478,500.00

1,152,700.00

40,920,850.00

921,500.00

12,348,100.00
102,221,500.00

อาหารและเครื่องดื่ม (12.11%)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (1.26%)

246,500.00

6,655,500.00

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (4.07%)

390,100.00

21,455,500.00
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งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด (มหาชน) (3.09%)

772,200.00

16,293,420.00

บริษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (1.04%)

131,700.00

5,465,550.00

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.48%)

656,600.00

2,508,212.00

บริษทั นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) (2.16%)

465,300.00

11,399,850.00
63,778,032.00

การแพทย์ (4.38%)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) (4.38%)

1,108,800.00

23,063,040.00
23,063,040.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11.00%)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) (4.40%)

117,000.00

23,166,000.00

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (6.60%)

649,700.00

34,758,950.00
57,924,950.00

สื่อและสิ่ งพิมพ์ (1.80%)
บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน) (1.80%)

1,133,100.00

9,461,385.00
9,461,385.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (2.00%)
บริษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (2.00%)

464,800.00

10,550,960.00
10,550,960.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (6.41%)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (2.99%)

321,800.00

15,768,200.00

บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (0.89%)

294,300.00

4,679,370.00

6,666,600.00

13,333,200.00

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน) (2.53%)

33,780,770.00
ขนส่งและโลจิ สติ กส์ (9.45%)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (6.99%)

591,400.00

36,814,650.00
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งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (1.08%)

600,000.00

5,670,000.00

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (1.39%)

634,900.00

7,301,350.00
49,786,000.00

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.24%)
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.24%)

734,000.00

6,532,600.00
6,532,600.00
496,682,487.00

รวมหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พันธบัตร (5.69%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.69%)
งวดที่ พ.17/14/63 (0.95%)

19/05/20

5,000,000.00

4,999,252.15

งวดที่ 51/182/62 (0.95%)

18/06/20

5,000,000.00

4,993,695.63

งวดที่ 16/91/63 (0.95%)

23/07/20

5,000,000.00

4,994,718.60

งวดที่ 6/364/62 (1.90%)

06/08/20

10,000,000.00

9,989,248.56

งวดที่ 7/364/62 (0.95%)

03/09/20

5,000,000.00

4,991,879.65
29,968,794.59

รวมพันธบัตร

29,968,794.59

รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

526,651,281.59

รวมเงินลงทุน

526,651,281.59
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้จากการลงทุน

13,059,299.50
457,063.06
13,516,362.56

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

5,029,969.83
83,832.83
167,665.66
31,035.26
105,371.16
5,417,874.74
8,098,487.82

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน

(24,978,687.73)
(112,263,865.75)
(137,242,553.48)
(129,144,065.66)
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิ น
หน่ วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,700.91

0.75

78.35

0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

156.70

0.02

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)

478.15

0.08

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 (Other Expense)

117.99

0.02

5,053.95

0.80

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
1

2
3

เป็ นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

132,365,137.33
313,365,540.09

PTR =

0.42

หมายเหตุ : PTR เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมจาก Trading cost ทีจ่ ะทําให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทีน่ ํ ามาคํานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลีย่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริ ษทั นายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าสูงสุดสิ บอันดับแรก
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ลําดับที่

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

อัตราส่วนค่านายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

23.45

2

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

14.11

3

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

11.95

4

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

10.87

5

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

6.70

6

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

6.37

7

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

6.21

8

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5.48

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

3.95

10

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

3.26

11

อื่นๆ

7.65
รวมทัง้ สิ้ น

100.00

ค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 511,616.77 บาท

BKIND | 19

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ลําดับที่

รายชื่อ

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 5 พฤษภาคม 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

