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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมคนไทยใจด ี(BKIND) 

 กวา่ระยะเวลา 8 ปี แลว้ ทีก่องทุนรวมคนไทยใจดไีดร้ับความไวว้างใจจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่น ใหร้่วมเป็นสว่นหนึง่
ในการสรา้งสรรคส์ังคมที่ดขี ึน้มา ผ่านการลงทุนในบรษัิทที่มสี่วนรับผดิชอบต่อสังคมทัง้ 4 ดา้น คอื 1.สิง่แวดลอ้ม (Environment) 
2.สังคม (Social) 3.ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4.การต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที ่
ชว่ยสรา้งความตระหนักถงึการดําเนนิธรุกจิอยา่งย่ังยนื โดยคํานงึถงึสงัคม สิง่แวดลอ้ม และธรรมาภบิาล ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 นอกจากนี้ ยังร่วมบรจิาคเงนิจํานวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน ไดนํ้าไปสนับสนุนโครงการ
เพือ่สังคมต่างๆ ทีห่วังผลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น โครงการสนับสนุนเพือ่สมทบทุนเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย์
สําหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยตดิเชือ้ COVID-19 ใหกั้บศนูยโ์รคอุบัตใิหมด่า้นคลนิกิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เป็นการเร่งด่วน โครงการสนับสนุนผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยร่วมกับ
มลูนธิสิถาบันแพทยแ์ผนไทยและหมอพืน้บา้นภาคใต ้โดยมุ่งหวังใหผู้เ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้ถงึการเรยีนและฝึกอาชพีผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย
เพื่อไปประกอบอาชพีในพื้นที่ สามารถมรีายไดป้ระจําและมั่นคงในระยะยาว โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีใหกั้บผูท้ี่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการเลกิจา้งอันเกดิจากการยา้ยฐานการผลติ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เขา้มาทดแทนแรงงาน 
และปัญหาเศรษฐกจิที่ไม่มั่นคงในปัจจุบัน โดยร่วมกับมูลนิธเิพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชพี และสมาคมเครือข่ายแรงงาน  
เป็นตน้ ทัง้นี้ ตัง้แต่จัดตัง้กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุน BKIND ไดร้่วมสนับสนุนโครงการทัง้หมด 57 โครงการ เป็นจํานวนเงนิ
กวา่ 45.19 ลา้นบาท 

สําหรับภาพรวมของตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และทา่ที
รวมถงึคาดกาณ์การดําเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ ขณะทีส่งครามยูเครน และ
รัสเซยีที่ยังคงยืดเยื้อ ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลง
มากถงึ 8% โดยเร่งตัวในครึง่เดือนหลัง โดยแมว้่า Fed จะไดป้รับขึน้อัตราดอกเบี้ยไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการ 
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แลว้ ตลาดเริม่คาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบีย้มากกว่า 
0.25% ในหลายครัง้ติดต่อกันขา้งหนา้ แมว้่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ใหก้ารขึน้ดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิก็ตาม แต่นักลงทุนบางสว่นยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield 
curve ทีอ่ายุมากกวา่ 3 ปีทีล่ดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คูข่อง Bond yield สหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความเสีย่งใหเ้ศรษฐกจิ
สหรัฐฯ เขา้สูภ่าวะ Recession ไดใ้นอนาคต สง่ผลใหนั้กลงทนุมกีารลดการทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในชว่งทีผ่า่นมา รวมถงึปัจจัย
จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ (Real Yield) ที่ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุน้ให ้
เม็ดเงนิไหลออกจากสนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบตา่งๆ อาทเิชน่ สงครามระหวา่งยเูครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ สง่ผลกระทบตอ่หว่ง
โซ่อุปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มีความเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากที่สุด โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อที่พุ่งสูง 
7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ดา้นสหรัฐฯ นั้น เผชญิกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึน้ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงนิเฟ้อท่ัวไป 
เดอืนมีนาคมขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกจิมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เช่นกัน ดา้นเศรษฐกจิจีน  
ยังเผชญิกับการใชม้าตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมอืง ส่งผลต่อการภาคการบรกิารและภาคการผลติ 
โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจนี ซึง่ยังมคีวามไม่แน่นอนสงู แมว้่าทางการจนีจะมสีัญญาณนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายมากขึน้ 
รวมทัง้อาจมีมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง 
ถงึแมว้่าราคาหุน้ที่ปรับตัวลดลงมาแลว้จะมีความน่าสนใจมากขึน้ แต่เชือ่ว่าตลาดจะยังเผชญิกับความผันผวนไปอกีระยะหนึ่ง  
ซึง่ขึน้กับปัจจัยรายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหล่านี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในชว่งนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับ
ไตรมาส 1/2565 นา่จะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทยปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดอืนเมษายน โดยเศรษฐกจิไทยมีแนวโนม้
ฟ้ืนตัวตามลําดับ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศที่กลับเขา้สู่ภาวะปกตมิากขึน้ และการผ่อนปรนมาตรการรับนักท่องเที่ยว 
โดยประเด็นเงนิเฟ้อนัน้ ไทยเริม่ไดร้ับผลกระทบมากขึน้ สะทอ้นผ่านเงนิเฟ้อท่ัวไปไตรมาส 1 ที่สงู 4.75% YoY หนุนโดยราคา
พลังงานทีเ่พิม่ขึน้สงูในเดอืนนี้ นักลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยลดลง เหลอื 7.89 พันลา้นบาท เป็นการซือ้สทุธติ่อเนื่อง
แต่เป็นมูลค่านอ้ยสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งดว้ยดัชนีตลาดหุน้ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนขา้งนอ้ยเทียบกับตลาดหุน้อื่นๆ  
ในประเทศพัฒนาแลว้ อาจจะทําใหค้วามน่าสนใจโดยเปรยีบเทยีบลดลงเมือ่เทยีบกับชว่งตน้ปีที่ผ่านมา แมว้่าธุรกจิสว่นใหญ่ใน
ตลาดหุน้ไทยจะไดร้ับผลกระทบที่จํากัดจากเศรษฐกจิโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุน้ไทยในช่วงนี้ จงึตอ้งเป็นการ Selective 
อย่างยิง่ในหุน้ที่มแีนวผลประกอบการดแีละราคาไม่แพงจนเกนิไป ซึง่ในชว่งไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนของ
ระดับผลกระทบของการปรับขึน้ของตน้ทุนที่มตี่อผลประกอบการมากขึน้ ซึง่จะทําใหต้ลาดอาจจะมกีารปรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ลงทนุ จากกลุม่ที ่Outperform ในชว่งตน้ปี อยา่งกลุม่ Reopening ไปยังกลุม่ Consumer มากขึน้  
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กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมั่นว่า บรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทยจะสามารถตอบรับกับกระแส ESG ที่มีเพิ่มขึน้ 
ในประเทศไทยไดอ้ย่างด ีเห็นไดจ้ากจํานวนรายชือ่หุน้ย่ังยนืของตลาดหลักทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นผลดกัีบทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ดา้นบรษัิทจดทะเบยีนเองจะไดดํ้าเนนิกจิการอย่างย่ังยืนมากขึน้และลดความเสีย่งแก่ตัวธุรกจิเอง รวมถงึเพิม่คุณค่า
ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ส่วนภาคการบรหิารการลงทุน จะมีส่วนผลักดันใหเ้กดิการลงทุนอย่างมีความรับผดิชอบมากขึน้  
ไม่ส่งเสรมิการทําธุรกจิที่เอารัดเอาเปรียบ สิง่เหล่านี้จะเป็นรากฐานการเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ย่ังยืน และพัฒนาสังคมไทยใน
ภาพรวมอีกดว้ย กองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นในการบรหิารการลงทุนดว้ยความเป็นเลิศ ดว้ยความพิถีพิถันและใหค้วามสําคัญกับ
ผลตอบแทนทีม่ั่นคงและย่ังยนื ใหส้มกับความไวว้างใจทีท่่านไดม้อบใหต้ลอดมา 

  สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน BKIND มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 512.22 ลา้นบาท หรือ 10.7923 บาท ต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลัง 
ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 1.16 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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การสนบัสนุนโครงการเพือ่สงัคม 

ตัง้แต่จัดตั ้งกองทุนวันที่ 30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได ้
สนับสนุนโครงการเพือ่สงัคม จํานวน 57 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงนิ 45,190,837 บาท โดยสรุปดังนี ้

โครงการ สนบัสนุนงบประมาณ (บาท) 

1. Operation Smile          400,000  

2. สตรสีามจังหวัด          300,000  

3. สือ่ดจิติอล          610,000  

4. เกษตรอนิทรยี ์          900,000  

5. โตไปไมโ่กง          900,000  

6. กายอปุกรณ์          200,000  

7. Peace Please          947,000  

8. HIV เด็กชายแดน          500,000  

9. คนกลา้คนืถิน่          900,000  

10. หมอน้ําเงนิ-ขาว ชว่ยชาวบา้น          197,000  

11. คนลําสนธไิม่ทอดทิง้กัน       1,500,000  

12. ขยายโรงเรยีนจติศกึษาตน้แบบในพืน้ที ่จ.ชยัภมู ิและ จ.หนองคาย       1,090,000  

13. ขดุนาแลกป่า จ.น่าน          889,100  

14. โรงเรยีนเยาววทิย ์          825,000  

15. บา้นพักเยาวชนสตร ี       1,001,700  

16. จติอาสากจิกรรมบําบัด          222,222  

17. สงัคมอยูด่กัีบพลังตาพลเมอืง          698,000  

18. พัฒนาประมงพืน้บา้นเพือ่การอนุรักษ์       1,224,000  

19. สง่เสรมิสขุภาวะและพัฒนาทักษะชวีติแรงงานเด็กตา่งชาตแิละเด็กกลุม่เสีย่ง          973,000  

20. บา้นตน้รักษ์ เรยีนรู ้          340,000  

21. กลไกพัฒนาสือ่พลเมอืงสรา้งสันตภิาพชายแดนใต ้       1,000,000  

22. พัฒนาเด็กดว้ยการอา่นใหฟั้ง          855,250  

23. กลา้ทําด ียตุกิารรังแกและความรุนแรงในโรงเรยีน       1,000,000  

24. ฐานขอ้มูลอาชพีออนไลน ์เพือ่สนับสนุนการเรยีนรูเ้รือ่งแนะแนวอาชพีของ 
เด็กมัธยมและคณุครูแนะแนวท่ัวประเทศ 

      1,000,000  

25. The Guidelight          590,985  

26. ผลติขอ้มลูข่าวสารเพือ่ป้องกันการทุจรติคอรร์ัปชนั       1,000,000  

27. สจุรติไทย       1,000,000  

28. เลริน์ เอ็ดดเูคชัน่ ปี 2          246,000  
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โครงการ สนบัสนุนงบประมาณ (บาท) 

29. พัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรยีนตน้แบบจติศกึษา 2559 - 2560       1,301,000  

30. Peace Please ปี 2       1,000,000  

31. สรา้งเครอืข่ายสนับสนุนโรงเรยีนการจัดการเรยีนร่วมสําหรับเด็ก LD ลพบรุ ี       1,229,000  

32. ForOldy กลไกการจัดหาอปุกรณ์เครือ่งใชม้อืสองสําหรับผูส้งูอายรุายไดน้อ้ย          660,000  
 33. นาแลกป่า ระยะทีส่อง       1,019,650  

34. นวัตกรรมเกษตรอนิทรยีแ์กจ้น (ปีทีส่อง)       1,000,000  

35. Hand Up Volunteer Network          986,000  

36. คนลําสนธไิม่ทอดทิง้กัน ระยะที ่2 
 

      1,500,000  
 37. Crowdsourcing Investigative Journalism       1,626,614  

38. หนังสอืสูม่อืนอ้ง (ปีทีส่อง)          756,200  

39. สายไฟใจด ี          494,000  

40. ขนสง่มวลชนทีทุ่กคนออกแบบได ้(Transit our city)          630,000  

41. พัฒนาเกมดจิทัิลเพือ่การเรยีนรูเ้พศศกึษาสําหรับเยาวชน          700,000  

42. พัฒนาต่อยอดระบบยากับคณุเพือ่ประชาชน          400,000  

43. พัฒนาหลักสตูรและระบบการแนะแนวอาชพีสําหรับนักเรยีนทีมุ่ง่เนน้การคดิ
วเิคราะหเ์พือ่คน้พบตัวเอง 

         616,600  

44. พัฒนาศักยภาพและรูปแบบโหนดการจา้งงานคนพกิารในระดับพืน้ที ่          514,450  

45. พัฒนาแผนการจัดการโฮงเฮยีนสบืสานภมูปัิญญาลา้นนา          400,000  

46. ความมั่นคงทางอาหารเพือ่เด็กดอยบนดอยสงู          805,000  

47. บัดดีโ้ฮมแคร ์(Buddy Homecare) กลไกดแูลผูส้งูอายุยากไร ้          700,000  

48. Chatbot ชว่ยเหลอืผูห้ญงิจากความรุนแรง          484,000  

49. SaturnLight-Scale up Saturday School's impact          599,500  

50. ละอ่อนนอ้ยหายใจม่วน          273,566  

51. พัฒนา Platform ฝึกทักษะพ่อแมใ่นการสือ่สารกับลูกวัยเด็กและวัยรุ่น          872,000  

52. พัฒนาวสิาหกจิเพือ่สงัคมสําหรับกลุม่ผูทํ้าการผลติทีบ่า้น          499,000  

53. ฝึกอบรมผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย 330 ชัว่โมง          767,000  

54. เครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยสํ์าหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วย 
ตดิเชือ้ COVID-19 

         700,000  

55. การสง่เสรมิเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยชมุชนประมงพืน้บา้น 1,932,000 

56. การพัฒนาอาชพีเยาวชนดอ้ยโอกาสเพือ่การดแูลผูส้งูอาย ุ 880,000 

57. FOOD FOR GOOD (ฟู๊ ดฟอรก์ู๊ด) 536,000 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่30 ต.ค. 57 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 10.6643 10.6692 10.1134 11.2237 10.4506 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
BKIND 1.20 1.16 6.74 -1.30 0.65 1.02 

เกณฑม์าตรฐาน3 2.47 4.22 8.35 2.96 4.38 4.06 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

11.544 11.594 11.67 17.15 14.32 13.37 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.794 11.214 11.14 19.58 16.36 15.40 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

 ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   512,987,573.39 100.15 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

ธนาคาร       

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

23,168,600.00 4.52 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

22,209,950.00 4.34 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

16,169,000.00 3.16 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

16,613,630.00 3.24 

พาณิชย ์       

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

31,415,840.00 6.13 

บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) 
 

380,777.31 0.07 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

12,375,082.20 2.42 

วสัดุกอ่สรา้ง       

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

21,941,000.00 4.28 

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

บรษัิทเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

2,468,400.00 0.48 

บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

4,351,600.00 0.85 

พลงังานและสาธารณูปโภค       

บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

6,362,790.00 1.24 

บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 1,455,300.00 0.28 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

5,311,350.00 1.04 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

9,828,700.00 1.92 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

14,069,250.00 2.75 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

17,598,750.00 3.44 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

12,925,600.00 2.52 

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

3,076,175.70 0.60 

บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

3,237,450.00 0.63 

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 
 

6,482,300.00 1.27 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์       

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

5,293,750.00 1.03 

บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,435,200.00 1.06 

บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

6,946,380.00 1.36 

บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

5,498,625.00 1.07 

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 10,233,685.95 2.00 

อาหารและเครือ่งดืม่       

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

15,983,000.00 3.12 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

19,837,545.00 3.87 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จํากัด (มหาชน) 
 

22,945,000.00 4.48 

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

159,660.00 0.03 

การแพทย ์       

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 
 

25,780,900.00 5.03 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

22,424,500.00 4.38 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

17,240,800.00 3.37 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,341,000.00 1.04 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

7,081,209.00 1.38 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

5,611,000.00 1.10 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

16,513,940.00 3.22 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

3,825,900.00 0.75 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

26,025,825.00 5.08 

บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

11,612,700.00 2.27 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

15,129,000.00 2.95 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

117,720.00 0.02 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 2,094,970.53 0.41 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 30,413,717.70 5.94 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   512,224,754.10 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   10.7923 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้ 
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่าง 
เท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎ
อา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 2565* 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

2.09 0.41 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไม่
ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ 
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

* วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่
หนา้ต ัว๋ 

มูลคา่ตามราคา
ตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 5,968,871.31 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์  - - AA+(tha) - 24,444,846.39 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 2,094,970.53 
 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสูงทีสุ่ด แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีสุ่ด มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 

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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถือ

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  476,975,203.75 

  เงนิฝากธนาคาร 32,320,329.89 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 4,614,225.60 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 3,522,765.17 

     รวมสนิทรัพย ์ 517,432,524.41 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 736,381.99 

  หนี้สนิอืน่ 26,437.30 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 4,444,951.02 

     รวมหนี้สนิ 5,207,770.31 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 512,224,754.10 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 474,618,758.35 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ (51,774,601.71) 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 89,380,597.46 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 512,224,754.10 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 47,461,875.8348 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 10.7923 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

กําหนด 
จํานวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

       

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ    
  

  หุน้สามญั (99.98%)    
  

    ธนาคาร (15.96%)    
  

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (4.77%)   174,200.00 22,733,100.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (4.57%)   142,600.00 21,817,800.00 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (3.39%)   140,600.00 16,169,000.00 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.23%)   169,700.00 15,400,275.00 

     76,120,175.00 

    พาณิชย ์(9.18%)      

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (6.53%)   478,900.00 31,128,500.00 

        บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) (0.08%)   18,840.00 378,684.00 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (2.57%)   327,210.00 12,270,375.00 

     43,777,559.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (4.60%)      

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (4.60%)   59,300.00 21,941,000.00 

     21,941,000.00 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์(1.41%)      

        บรษัิทเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (0.52%)   6,800.00 2,468,400.00 

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) (0.89%)   94,600.00 4,257,000.00 

     6,725,400.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (16.83%)      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) (1.33%)   517,300.00 6,362,790.00 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.31%)   148,500.00 1,455,300.00 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (1.11%)   31,900.00 5,311,350.00 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (2.06%)   147,800.00 9,828,700.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

กําหนด 
จํานวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

       

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (2.95%)   288,600.00 14,069,250.00 

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) (3.69%)   469,300.00 17,598,750.00 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (2.71%)   85,600.00 12,925,600.00 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) (0.63%)   280,200.00 3,026,160.00 

    

    

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) (0.68%)   57,300.00 3,237,450.00 

        บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากดั (มหาชน) (1.36%)   589,300.00 6,482,300.00 

     80,297,650.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(6.95%)      

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (1.11%)   27,500.00 5,293,750.00 

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (1.11%)   275,200.00 5,283,840.00 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (1.44%)   149,000.00 6,891,250.00 

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.15%)   102,300.00 5,498,625.00 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) (2.13%)   276,553.00 10,163,322.75 

     33,130,787.75 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (12.28%)      

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.35%)   290,600.00 15,983,000.00 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (4.16%)   566,787.00 19,837,545.00 

        บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จํากัด (มหาชน) (4.77%)   1,300,000.00 22,750,000.00 

     58,570,545.00 

    การแพทย ์(5.41%)      

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด(มหาชน) (5.41%)   1,001,200.00 25,780,900.00 

     25,780,900.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (10.90%)      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (4.70%)   104,300.00 22,424,500.00 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (3.61%)   374,800.00 17,240,800.00 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (1.12%)   76,300.00 5,341,000.00 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.46%)   1,448,100.00 6,979,842.00 

     51,986,142.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(1.18%)      
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

กําหนด 
จํานวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

       

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) (1.18%)   124,000.00 5,611,000.00 

     5,611,000.00 

    

    

    

    

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(4.22%)      

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (3.42%)   269,800.00 16,322,900.00 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.80%)   294,300.00 3,825,900.00 

     20,148,800.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(11.06%)      

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (5.46%)   389,900.00 26,025,825.00 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2.43%)   1,407,600.00 11,612,700.00 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.17%)   1,681,000.00 15,129,000.00 

     52,767,525.00 

รวมหุน้สามญั    476,857,483.75 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์(0.02%)      

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.02%)   11,772.00 117,720.00 

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ ์    117,720.00 

    

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ    476,975,203.75 

    

รวมเงนิลงทนุ    476,975,203.75 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 7,395,007.41 

  รายไดด้อกเบีย้ 52,949.69 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 7,447,957.10 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 4,586,384.23 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 76,439.79 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 152,879.49 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 30,652.78 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 65,500.17 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 4,911,856.46 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 2,536,100.64 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 12,732,388.47 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (7,892,111.10) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 4,840,277.37 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 7,376,378.01 

หัก ภาษีเงนิได ้ 4,352.12 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 7,372,025.89 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,286.34 0.744 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 71.44 0.012 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 142.88 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 1,114.57 0.193 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 92.71 0.016 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 4,593.37 0.797 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 313,810,319.93 

 576,193,327.28 
  

PTR = 0.54 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 12.84 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 12.81 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 11.72 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 7.87 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 7.60 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 7.46 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 7.16 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 6.35 

9 บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) 6.34 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 5.38 

11 อืน่ๆ 12.84 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 1,192,588.07 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่www.bblam.co.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bblam.co.th/


 

 
 

 BKIND | 23 
 

การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 5 พฤษภาคม 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 
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 


