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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปน ี

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

เดอืนกันยายน 2563 เป็นเดอืนทตีลาดหุน้ทัวโลกมกีารปรับฐานลงเป็นเดอืนแรก หลังจากทขีนึมาหลายเดอืน โดยการฟืน
ตัวของเศรษฐกจิโลกเรมิเผชญิกับความไม่แน่นอนเพมิขนึ จากการระบาดมากขนึของเชอืไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลาย
ประเทศ ซงึทําใหต้อ้งเพมิระยะเวลาการใชม้าตรการล็อคดาวน์ออกไป ส่วนปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงนิทีผ่อนคลาย
ยังคงเดมิ โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) มแีนวโนม้ทจีะคงอัตราดอกเบยีตําเป็นระยะเวลานานขนึ ในขณะทกีารเลอืกตัง
ประธานาธบิดขีองสหรัฐฯ กําลังใกลเ้ขา้มา ทําใหนั้กลงทนุขายสนิทรัพยเ์พอืลดความเสยีงตอ่ความไมแ่น่นอนในระยะสนัขา้งหนา้ 
สง่ผลใหต้ลาดหุน้โลก (World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.5% ในเดอืนน ี

 สําหรับเศรษฐกจิโลกนัน ยังคงอยู่ในทศิทางการฟืนตัว โดยมแีนวโนม้ทจีะผ่านจุดตําสุดไปแลว้ในไตรมาสสอง ทว่า
ตัวชวีัดทางเศรษฐกจิตา่งๆ เรมิสง่สญัญาณวา่ โมเมนตัมการฟืนตัวในหลายประเทศเรมิทจีะชะลอตัวลง ไดแ้ก ่ดัชนี Composite 
PMI เดอืนกันยายน ของสหรัฐฯ และยูโรโซน ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย หลังปรับขนึมาตดิตอ่กัน 4 เดอืน โดยการลดลงเป็นผลมา
จากภาคบรกิาร ในขณะทภีาคการผลติยังคงปรับตัวเพมิขนึได ้ทังนี ปัจจัยทอียู่เบอืงหลังการชะลอตัวนัน นอกจากอุปสงคใ์น
ชว่งแรกหลังจากการปลดล็อคดาวน์ (Pent-up Demand) ทีชะลอลงตามปกตแิลว้ มาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกจิในหลาย
ประเทศเรมิมกีารขาดชว่ง รวมถงึการกลับมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเรมิรนุแรงขนึโดยเฉพาะในยโุรป จนเรมิมกีาร
กลับมาใชม้าตรการล็อคดาวน์อกีครัง กดดันแนวโนม้การฟืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ ดังนัน แนวโนม้การฟืนตัวของ
เศรษฐกจิในชว่งตอ่จากน ีจงึยังตอ้งหวังพงึมาตรการทางการคลังจากทางภาครัฐระลอกใหม ่เพอืประคองภาวะเศรษฐกจิใหก้ลับ
สูร่ะดับปกตใิหไ้ดเ้ร็วขนึ 

 ดา้นประเด็นการเลอืกตังประธานาธบิดขีองสหรัฐฯ ทกํีาลังใกลเ้ขา้มาถงึนัน ไดเ้พมิความไม่แน่นอนทางนโยบายใหก้ับ
เศรษฐกจิสหรัฐฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกตังตามโพลส่วนใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาด
ใหญ่เขา้มาในตน้ปีหนา้ ส่วนประเด็นความขัดแยง้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโนม้จะลดลง แต่ภาคธุรกจิอาจถูกกดดันจาก
นโยบายการขนึภาษีในหลายประเภท ขณะทหีากประธานาธบิดทีรัมป์ชนะอกีสมัย ก็จะมคีวามตอ่เนืองของนโยบายทางเศรษฐกจิ 
รวมถงึมาตรการทางภาษีทเีออืตอ่ผูป้ระกอบการมากกวา่ แตค่วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐฯ และจนีจะยังมอียูค่งเดมิ เป็นตน้ 

 สําหรับตลาดหุน้ไทยในเดอืนกันยายน ปรับตัวลดลง 5.6% ถูกกดดันจากภาวะตลาดหุน้โลกจากประเด็นทีกล่าวไป
ขา้งตน้ ในขณะทเีศรษฐกจิในประเทศ แมว้า่ตัวเลขตา่งๆ และความเชอืมันเรมิบง่ชถีงึการฟืนตัว แตส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในตา่งประเทศ รวมทังความผดิหวังตอ่การผลติวัคซนีบางตัวทพีบวา่มผีลขา้งเคยีงกบัผูป่้วยบางราย ทําใหก้ระทบตอ่
ความคาดหวังต่อการฟืนตัวของภาคท่องเทียว นอกจากนี มีปัจจัยเพิมเตมิจากประเด็นทางการเมือง โดยมีการชุมนุมเพือ
เรยีกรอ้งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ซงึถงึจะไม่ไดม้คีวามรุนแรงเกดิขนึ แต่ก็เป็นประเด็นทตีอ้งจับตา ในเดอืนตุลาคม จะเรมิมกีาร
นําเสนอผลประกอบการของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์กําไรของตลาดมแีนวโนม้ปรับลดลงอกี จากการเปิดเศรษฐกจิรับ
นักทอ่งเทยีวและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทลีา่ชา้กวา่ทคีาด แนวโนม้การลงทุนในชว่งโคง้สดุทา้ยของปี ยังไมม่ปัีจจัยบวกเขา้
มาในตลาดหุน้ไทย โดยตอ้งตดิตามพัฒนาการของเศรษฐกจิต่างๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิ ขณะทกีารเลอืกตังของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยเชงิ Sentiment ทตีลาดใหค้วามสําคัญมากขนึในเดอืนนี กลยทุธ์
การลงทุนยังตอ้งมคีวาม Selective เนน้หุน้ทมีพีนืฐานแข็งแกร่ง ไดร้ับผลกระทบจากความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิไม่มากนัก  
และมมีลูคา่ไมแ่พง 

 สําหรับการลงทนุตังแตว่ันท ี1 เมษายน 2563 ถงึวันท ี30 กนัยายน 2563 กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 มมีลูคา่
ทรัพย์สนิสุทธ ิณ วันที 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 29,344.74 ลา้นบาท หรือ 23.9967 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการ
ดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.15 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทใีหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามันว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทกํีาหนด และยดึมนัในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโครง่ครัด 

 

        Fund Management 
           กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ตงัแต ่30 ม.ิย. 63 

6 เดอืน 
ตงัแต ่31 ม.ีค. 63 

1 ปี 
ตงัแต ่30 ก.ย. 62 

3 ปี 
ตงัแต ่29 ก.ย. 60 

5 ปี 
ตงัแต ่30 ก.ย. 58 

10 ปี 
ตงัแต ่30 ก.ย. 53 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  26.0689   23.2648   30.2288   30.0342   24.2427   14.5245  

ผลการดําเนนิงานของ BLTF75 -7.95 3.15 -20.57 -7.20 -0.20 5.14 

เกณฑม์าตรฐาน2 -7.02 12.06 -21.66 -6.67 1.47 5.93 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

10.863 16.023 20.24 13.39 11.68 12.49 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

13.723 20.693 27.96 18.30 16.00 16.60 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี ไดจ้ัดทําขนึตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทใีชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  29,388,811,915.38 100.15 

หุน้สามญั      

ยานยนต ์      

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุป๊โฮลดงิ จํากดั (มหาชน)  82,144,816.00 0.28 

ธนาคาร      

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน)  66,578,850.00 0.23 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  843,091,200.00 2.87 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  239,547,000.00 0.82 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)  485,647,500.00 1.65 

พาณิชย ์      

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน)  1,186,863,300.00 4.04 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน)  1,581,526,350.00 5.39 

บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) - 74,211,800.00 0.25 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)  736,043,900.00 2.51 

บรษัิท แม็คกรุป๊ จํากดั (มหาชน)  59,089,490.00 0.20 

วสัดกุอ่สรา้ง      

บรษัิท ผลติภณัฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน)  100,418,560.00 0.34 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)  877,450,000.00 2.99 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน)  77,722,800.00 0.26 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  883,614,250.00 3.01 

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

บรษัิท เอสวไีอ จํากดั (มหาชน)  624,340.00 0.00 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจํากดั (มหาชน) - 11,060,336.00 0.04 

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน)  29,429,780.00 0.10 

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)  91,191,000.00 0.31 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน)  4,063,850.00 0.01 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน)  267,610,730.00 0.91 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน)  366,779,475.00 1.25 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)  1,011,557,800.00 3.45 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน)  365,843,750.00 1.25 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน)  152,259,965.00 0.52 

บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีรงิ จํากดั (มหาชน)  32,385,472.00 0.11 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน)  2,120,678,090.00 7.23 

บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)  223,175,000.00 0.76 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน)  21,219,114.00 0.07 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน)  54,455,456.00 0.19 

แฟชนั      

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน)  69,047,640.00 0.24 

อาหารและเครอืงดมื      

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน)  17,307,776.00 0.06 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน)  562,944,600.00 1.92 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  434,648,680.00 1.48 

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน)  59,622,500.00 0.20 

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  349,298,600.00 1.19 

การแพทย ์      

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน)  1,215,891,120.00 4.14 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน)  427,186,725.00 1.46 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน)  22,561,700.00 0.08 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน)  63,268,800.00 0.22 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน)  1,241,049,600.00 4.23 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน)  22,609,040.00 0.08 

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน)  178,288,500.00 0.61 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)  85,531,864.00 0.29 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  17,846,406.00 0.06 

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน)  10,158,926.44 0.03 

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)  121,004,160.00 0.41 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  461,698,688.00 1.57 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  32,330,244.00 0.11 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

สอืและสงิพมิพ ์      

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน)  50,941,440.00 0.17 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน)  551,925,270.00 1.88 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน)  223,539,050.00 0.76 

บรรจภุณัฑ ์      

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) - 14,461,720.00 0.05 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน)  38,850,256.00 0.13 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์      

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตร ีจํากดั (มหาชน)  27,775,060.00 0.09 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน)  235,598,380.00 0.80 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  65,747,675.00 0.22 

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน)  31,363,680.00 0.11 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน)  38,778,948.00 0.13 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) - 113,679,650.00 0.39 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน)  56,831,000.00 0.19 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน)  27,533,550.00 0.09 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  39,530,564.00 0.13 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน)  24,513,768.00 0.08 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)  86,954,285.00 0.30 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน)  7,466,592.00 0.03 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)  221,583,474.00 0.76 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน)  173,569,860.00 0.59 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  1,053,425,550.00 3.59 

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  150,660,980.00 0.51 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน)  804,459,050.00 2.74 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  16,051,800.00 0.05 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน      

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย - 109,259,155.00 0.37 

พนัธบตัร      

กระทรวงการคลัง - 962,168,870.73 3.28 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 2,471,907,957.79 8.42 

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 166,397,014.90 0.57 

หุน้กู ้      

อันดับความน่าเชอืถอื AAA(tha) - 66,802,965.06 0.23 

อันดับความน่าเชอืถอื AAA - 666,304,770.13 2.27 

อันดับความน่าเชอืถอื AA - 342,125,763.48 1.17 

อันดับความน่าเชอืถอื AA- - 159,379,740.87           0.54 

อันดับความน่าเชอืถอื A+ - 296,673,859.51 1.01 

อันดับความน่าเชอืถอื A - 119,834,503.01 0.41 

อันดับความน่าเชอืถอื A- - 40,701,391.98 0.14 

อันดับความน่าเชอืถอื BBB+ - 34,925,039.13 0.12 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชอืถอื AAA(tha) - 527,142,704.91 1.80 

อันดับความน่าเชอืถอื AAA - 1,342,844,278.72 4.58 

อันดับความน่าเชอืถอื AA+(tha) - 588,522,754.72 2.01 
       

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 29,344,742,948.53 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 23.9967 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากบัดแูลกจิการทดีขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย

จัดทําขนึโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้  
การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทปีรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทเีผยแพรต่ามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 3,600.47 12.27 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
บรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูคํ้าประกนั 

1,869.99 6.37 

3. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้ 1,726.75 5.88 

4. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับตํากวา่อันดบัทสีามารถลงทนุได ้
(investment grade) หรอืตราสารทไีมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถอื 

- - 

5. ตราสารทไีมม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสํานักงาน ก .ล .ต .  
เรอืงการลงทนุและการมไีวเ้พอืเป็นทรัพยส์นิของกองทนุคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ เรอืง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ (4) ทคีาดวา่จะลงทนุ 
ในเดอืนตลุาคม 2563 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชอืถอืของตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ 
หรอืเงนิฝากทกีองทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั 
ผูร้บัรอง 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 140,000,000.00 143,876,679.80 

2. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 180,000,000.00 186,626,843.37 

3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 5,000,000.00 5,184,078.98 

4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/23 AAA 50,000,000.00 53,065,334.50 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 235,000,000.00 242,444,729.50 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 45,000,000.00 48,317,384.28 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 100,000,000.00 113,723,246.00 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 110,000,000.00 113,151,988.65 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 25/06/32 AAA 20,000,000.00 25,213,901.40 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 25,000,000.00 30,564,684.25 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  26/11/20 AAA 180,000,000.00 181,613,019.60 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  18/02/21 AAA 50,000,000.00 50,336,169.00 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  12/03/21 AAA 35,000,000.00 35,199,566.50 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  27/05/21 AAA 45,000,000.00 45,666,798.30 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  24/09/21 AAA 55,000,000.00 55,858,780.45 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  25/03/22 AAA 35,000,000.00 35,641,053.79 

17. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  25/05/22 AAA 150,000,000.00 150,319,476.59 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  23/03/23 AAA 25,000,000.00 25,162,145.01 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  28/09/23 AAA 5,000,000.00 4,994,127.18 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  03/12/20 AAA 70,000,000.00 69,943,259.73 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  17/12/20 AAA 40,000,000.00 39,960,379.01 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  17/12/20 AAA 100,000,000.00 99,900,947.53 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  05/11/20 AAA 205,000,000.00 204,903,723.32 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  01/10/20 AAA 75,000,000.00 75,000,000.00 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  15/10/20 AAA 50,000,000.00 49,991,179.64 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  04/01/21 AAA 700,000,000.00 699,144,744.85 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  07/01/21 AAA 35,000,000.00 34,955,185.54 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  21/01/21 AAA 80,000,000.00 79,878,671.96 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  04/02/21 AAA 50,000,000.00 49,915,567.48 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  04/03/21 AAA 125,000,000.00 124,742,108.51 

31. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  22/04/21 AAA 100,000,000.00 99,722,688.96 

32. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  13/05/21 AAA 145,000,000.00 144,551,761.73 

33. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  05/08/21 AAA 115,000,000.00 114,506,603.11 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้าประกนั 
ผูร้บัรอง 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

34. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 26/11/20 AAA 50,000,000.00 50,573,382.00 

35. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 26/11/21 AAA 35,000,000.00 36,336,869.80 

36. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/22 AAA 45,000,000.00 46,639,213.20 

37. พันธบัตร ธนาคารเพอืการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/26 AAA 30,000,000.00 32,847,549.90 

38. หุน้กู ้ บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
เอสพวี1ี จํากดั 

บรษัิท อมตะ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ระยอง) 1 จํากดั  

21/04/22 A- 20,000,000.00 20,447,590.80 

39. หุน้กู ้ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิ ลสีซงิ 
จํากดั (มหาชน) 

- 05/11/20 BBB+ 35,000,000.00 34,925,039.13 

40. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) 

 - 18/01/21 A- 5,000,000.00 5,029,048.90 

41. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

 - 26/01/21 AAA 35,000,000.00 35,263,072.95 

42. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

-  04/04/22 AAA 30,000,000.00 30,896,341.97 

43. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

 - 27/03/23 AAA 85,000,000.00 84,977,035.55 

44. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

 - 08/06/24 A+ 55,000,000.00 56,386,639.10 

45. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

 - 07/09/24 A+ 15,000,000.00 15,052,211.10 

46. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

 - 07/09/25 A+ 15,000,000.00 15,135,100.80 

47. หุน้กู ้ บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 - 26/06/22 AAA 5,000,000.00 5,032,442.11 

48. หุน้กู ้ บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 - 26/06/23 AAA 20,000,000.00 20,083,541.94 

49. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) 

 - 03/08/22 A+ 20,000,000.00 21,362,911.80 

50. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั 
(มหาชน) 

 - 06/08/22 AA 25,000,000.00 25,308,734.37 

51. หุน้กู ้ บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั  - 24/09/23 AA 30,000,000.00 30,005,266.00 

52. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนําภาคตะวันออก 
จํากดั (มหาชน) 

 - 16/06/22 A+ 20,000,000.00 20,844,354.20 

53. หุน้กู ้ บรษัิท อซี ีบาย จํากดั (มหาชน)  - 25/02/21 AA 35,000,000.00 35,267,815.43 

54. หุน้กู ้ บรษัิท อซี ีบาย จํากดั (มหาชน)  - 30/03/22 AA 20,000,000.00 20,308,678.38 

55. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์
(ประเทศไทย) จํากดั 

 - 21/12/24 AA- 20,000,000.00 20,765,781.85 
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56. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 30/03/21 AAA(tha) 40,000,000.00 40,289,707.20 

57. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 27/09/21 AAA(tha) 10,000,000.00 10,165,397.30 

58. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 14/12/27 AAA(tha) 15,000,000.00 16,347,860.56 

59. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

 - 08/11/24 AA- 25,000,000.00 25,405,043.79 

60. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

 - 08/11/29 AA- 65,000,000.00 66,307,310.03 

61. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากดั 

 - 26/05/21 AAA 35,000,000.00 35,636,563.62 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากดั 

 - 26/08/22 AAA 50,000,000.00 48,627,206.50 

63. หุน้กู ้ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั 
(มหาชน) 

 - 07/09/22 A 55,000,000.00 58,179,664.95 

64. หุน้กู ้ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั 
(มหาชน) 

 - 20/09/22 A 15,000,000.00 15,864,126.00 

65. หุน้กู ้ บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนั
แนล จํากดั (มหาชน) 

 - 15/03/21 A 10,000,000.00 10,016,632.96 

66. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

 - 30/08/24 A+ 40,000,000.00 41,627,248.00 

67. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

 - 30/08/24 A+ 50,000,000.00 52,034,060.00 

68. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนต ์
นครหลวง จํากดั (มหาชน) 

 - 29/04/24 A 20,000,000.00 20,440,663.00 

69. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนต ์
นครหลวง จํากดั (มหาชน) 

 - 29/04/26 A 15,000,000.00 15,333,416.10 

70. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 

 - 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,041,776.44 

71. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 

 - 25/06/27 AA 20,000,000.00 20,153,739.96 

72. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 - 22/03/21 AA 20,000,000.00 20,098,237.00 

73. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 - 22/03/21 AA 25,000,000.00 25,234,705.00 

74. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 - 19/03/22 AA 10,000,000.00 10,249,564.40 

75. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 - 22/03/25 AA 130,000,000.00 130,396,280.30 

76. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 - 22/03/25 AA 20,000,000.00 20,060,966.20 

77. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

27/11/20 AAA 25,000,000.00 25,215,780.93 
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78. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

28/02/21 AAA 25,000,000.00 25,204,638.96 

79. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

28/02/21 AAA 55,000,000.00 55,450,205.71 

80. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

10/08/21 AAA 100,000,000.00 101,245,603.29 

81. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

31/10/24 AAA 50,000,000.00 51,696,240.19 

82. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

31/10/24 AAA 5,000,000.00 5,169,624.02 

83. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

09/05/25 AAA 30,000,000.00 31,106,516.07 

84. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) 

B.V. 

09/05/25 AAA 5,000,000.00 5,184,419.34 

85. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 12/03/21 AA- 30,000,000.00 30,494,669.10 

86. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั 
(มหาชน) 

- 12/03/24 AA- 15,000,000.00 16,406,936.10 

87. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 60,000,000.00 63,472,116.72 

88. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 10,000,000.00 10,759,217.79 

89. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจํากดั 
(มหาชน) 

- 15/03/21 AAA 105,000,000.00 105,515,536.98 

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

- 26/06/23 A- 15,000,000.00 15,224,752.28 

91. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/01/21 AAA(tha) 100,000,000.00 101,032,786.89 

92. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 09/04/21 AAA(tha) 100,000,000.00 100,573,770.49 

93. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/21 AAA(tha) 30,000,000.00 30,131,639.34 

94. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 06/08/21 AAA(tha) 50,000,000.00 50,076,502.73 

95. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 13/08/21 AAA(tha) 245,000,000.00 245,328,005.46 

96. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) - - AAA - 1,342,844,278.72 

97. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 589,461,799.37 

98. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (939,044.65) 
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ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชอืถอื (Credit Rating) ในระดบัทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชอืถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ซงึแบ่งเป็นความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน ี
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนแีตล่ะรุน่ (Issue Rating) ซงึจัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทสีดุ แสดงถงึระดับความเสยีงจากการลงทนุทตํีาทสีดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบยีตามกําหนดเวลา 

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

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสยีงอยูใ่นระดับตํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสยีงและความสามารถในการชําระหนีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

 อันดับความน่าเชอืถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพอืแสดงวา่เป็นอันดับเครดติทใีชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

สนิทรพัย ์   

เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 33,492,702,511.90 บาท) 27,427,364,372.98 

เงนิฝากธนาคาร 1,939,325,303.06 

ลกูหนจีากการขายเงนิลงทนุ 52,715,306.46 

ลกูหนจีากดอกเบยีและเงนิปันผล 31,498,942.74 

     รวมสนิทรพัย ์ 29,450,903,925.24 

หนสีนิ   

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 41,864,087.29 

หนสีนิอนื 2,204,879.56 

เจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ 60,004,300.39 

เจา้หนผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,087,709.47 

     รวมหนสีนิ 106,160,976.71 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 29,344,742,948.53 

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ   

ทนุทไีดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12,228,609,460.69 

กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 9,441,404,467.72 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 7,674,729,020.12 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 29,344,742,948.53 

จํานวนหน่วยลงทนุทอีอกจําหน่ายแลว้ทังหมด (หน่วย) 1,222,860,946.0690 

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วยลงทนุ (บาท) 23.9967 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           

หุน้สามญั (78.32%)           

ยานยนต ์(0.30%)           

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จํากดั (มหาชน) (0.30%)   18,584,800.00   82,144,816.00 

          82,144,816.00 

ธนาคาร (5.96%)           

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) (0.24%)     3,414,300.00   66,578,850.00 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (3.07%)     8,782,200.00   843,091,200.00 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (0.87%)     3,111,000.00   239,547,000.00 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) (1.77%)     7,471,500.00   485,647,500.00 

          1,634,864,550.00 

พาณิชย ์(13.26%)           

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) (4.33%)     32,295,600.00   1,186,863,300.00 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) (5.77%)     26,249,400.00   1,581,526,350.00 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (0.27%)   2,854,300.00   74,211,800.00 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (2.68%)     17,117,300.00   736,043,900.00 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.22%)     6,091,700.00   59,089,490.00 

          3,637,734,840.00 

วสัดกุอ่สรา้ง (7.07%)           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (0.37%)     15,690,400.00   100,418,560.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) (3.20%)     2,725,000.00   877,450,000.00 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) (0.28%)   650,400.00   77,722,800.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (3.22%)   23,407,000.00   883,614,250.00 

          1,939,205,610.00 

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์(0.00%)           

บรษัิท เอสวไีอ จํากดั (มหาชน) (0.00%)     164,300.00   624,340.00 

          624,340.00 

พลงังานและสาธารณูปโภค (17.28%)           

บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจํากดั (มหาชน) (0.04%)   3,736,600.00   11,060,336.00 

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) (0.11%)     5,074,100.00   29,429,780.00 

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (0.33%)     6,079,400.00   91,191,000.00 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) (0.01%)     341,500.00   4,063,850.00 
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บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) (0.98%)     20,428,300.00   267,610,730.00 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) (1.34%)     9,344,700.00   366,779,475.00 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (3.69%)     5,409,400.00   1,011,557,800.00 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) (1.33%)   6,362,500.00   365,843,750.00 

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) (0.56%)   4,992,130.00   152,259,965.00 

บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีรงิ จํากดั (มหาชน) (0.12%)     14,457,800.00   32,385,472.00 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) (7.69%)     65,900,500.00   2,108,816,000.00 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (0.81%)   2,825,000.00   223,175,000.00 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) (0.08%)     11,988,200.00   21,219,114.00 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) (0.20%)   20,319,200.00   54,455,456.00 

          4,739,847,728.00 

แฟชนั (0.25%)           

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) (0.25%)     3,272,400.00   69,047,640.00 

          69,047,640.00 

อาหารและเครอืงดมื (5.19%)           

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) (0.06%)     9,406,400.00   17,307,776.00 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (2.05%)   12,304,800.00   562,944,600.00 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) (1.58%)   21,732,434.00   434,648,680.00 

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) (0.22%)     1,703,500.00   59,622,500.00 

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (1.27%)     24,949,900.00   349,298,600.00 

 
        1,423,822,156.00 

การแพทย ์(6.30%)           

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) (4.43%)     62,674,800.00   1,215,891,120.00 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) (1.56%)   4,484,900.00   427,186,725.00 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) (0.08%)   3,223,100.00   22,561,700.00 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) (0.23%)   2,824,500.00   63,268,800.00 

          1,728,908,345.00 

      

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร (6.11%)           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) (4.52%)   7,257,600.00   1,241,049,600.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) (0.08%)     2,757,200.00   22,609,040.00 

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) (0.65%)     3,478,800.00   178,288,500.00 
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บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (0.31%)   17,745,200.00   85,531,864.00 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (0.07%)     3,672,100.00   17,846,406.00 

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) (0.04%)   2,330,029.00   10,158,926.44 

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (0.44%)     39,033,600.00   121,004,160.00 

          1,676,488,496.44 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ (1.80%)           

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) (1.68%)     26,232,880.00   461,698,688.00 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) (0.12%)     13,250,100.00   32,330,244.00 

          494,028,932.00 

สอืและสงิพมิพ ์(3.01%)           

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) (0.19%)     5,306,400.00   50,941,440.00 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) (2.01%)     94,346,200.00   551,925,270.00 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) (0.82%)     35,203,000.00   223,539,050.00 

          826,405,760.00 

บรรจภุณัฑ ์(0.19%)           

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) (0.05%)     413,192.00   14,461,720.00 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) (0.14%)     8,372,900.00   38,850,256.00 

          53,311,976.00 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(0.10%)           

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตร ีจํากดั (มหาชน) (0.10%)   2,595,800.00   27,775,060.00 

          27,775,060.00 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(1.21%)           

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) (0.86%)   11,165,800.00   235,598,380.00 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) (0.24%)   1,675,100.00   65,747,675.00 

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน) (0.11%)     1,375,600.00   31,363,680.00 

          332,709,735.00 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(2.25%)           

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) (0.14%)     7,881,900.00   38,778,948.00 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (0.41%)   32,479,900.00   113,679,650.00 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) (0.21%)     8,357,500.00   56,831,000.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) (0.10%)     2,275,500.00   27,533,550.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.14%)   17,491,400.00   39,530,564.00 
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บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) (0.09%)     18,712,800.00   24,513,768.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (0.32%)   39,524,675.00   86,954,285.00 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) (0.03%)   3,035,200.00   7,466,592.00 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (0.81%)   78,575,700.00   221,583,474.00 

          616,871,831.00 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์(7.96%)           

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) (0.63%)     96,427,700.00   173,569,860.00 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (3.84%)     18,644,700.00   1,053,425,550.00 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (0.55%)     28,426,600.00   150,660,980.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) (2.93%)   84,679,900.00   804,459,050.00 

          2,182,115,440.00 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (0.06%)           

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.06%)     2,589,000.00   16,051,800.00 

          16,051,800.00 

รวมหุน้สามญั         21,481,959,055.44 

พนัธบตัร (13.10%)           

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (9.01%)           

รุน่ท ี4/2ปี/2561 (0.66%) 1.9500 26/11/20 180,000,000.00   180,382,114.80 

รุน่ท ี1/2ปี/2562 (0.18%) 1.7500 18/02/21 50,000,000.00   50,230,689.50 

รุน่ท ี1/3ปี/2561 (0.13%) 1.6200 12/03/21 35,000,000.00   35,170,051.35 

รุน่ท ี2/2ปี/2562 (0.17%)  1.8400 27/05/21 45,000,000.00   45,378,699.75 

รุน่ท ี2/3ปี/2561 (0.20%) 2.0900 24/09/21 55,000,000.00   55,836,735.35 

รุน่ท ี1/3ปี/2562 (0.13%) 1.8100 25/03/22 35,000,000.00   35,630,640.09 

รุน่ท ี2/2ปี/2563 (0.55%) 0.6100 25/05/22 150,000,000.00   149,996,093.03 

รุน่ท ี1/3ปี/2563 (0.09%) 0.9200 23/03/23 25,000,000.00   25,157,103.91 

รุน่ท ี2/3ปี/2563 (0.02%) 0.6500 28/09/23 5,000,000.00   4,993,860.06 

งวดท ี10/363/62 (0.26%)   03/12/20 70,000,000.00   69,943,259.73 

งวดท ี24/182/63 (0.36%)   17/12/20 100,000,000.00   99,900,947.53 

งวดท ี24/182/63 (0.15%)   17/12/20 40,000,000.00   39,960,379.01 

งวดท ี9/364/62 (0.75%)   05/11/20 205,000,000.00   204,903,723.32 

งวดท ี8/364/62 (0.27%)   01/10/20 75,000,000.00   75,000,000.00 

งวดท ี28/91/63 (0.18%)   15/10/20 50,000,000.00   49,991,179.64 



 

BLTF75 | 19 
 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบยี 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

งวดท ี26/186/63 (2.55%)   04/01/21 700,000,000.00   699,144,744.85 

งวดท ี1/364/63 (0.13%)   07/01/21 35,000,000.00   34,955,185.54 

งวดท ี29/182/63 (0.29%)   21/01/21 80,000,000.00   79,878,671.96 

งวดท ี2/364/63 (0.18%)   04/02/21 50,000,000.00   49,915,567.48 

งวดท ี3/364/63 (0.45%)   04/03/21 125,000,000.00   124,742,108.51 

งวดท ี4/364/63 (0.36%)   22/04/21 100,000,000.00   99,722,688.96 

งวดท ี5/364/63 (0.53%)   13/05/21 145,000,000.00   144,551,761.73 

งวดท ี8/364/63 (0.42%)   05/08/21 115,000,000.00   114,506,603.11 

          2,469,892,809.21 

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.60%)         

พ.ศ. 2559 ครังท ี1 (0.18%) 2.4600 26/11/20 50,000,000.00   50,142,039.50 

พ.ศ. 2558 ครังท ี1 (0.13%) 3.0100 26/11/21 35,000,000.00   35,967,423.10 

พ.ศ. 2559 ครังท ี4 (0.17%) 2.3700 10/06/22 45,000,000.00   46,309,036.50 

พ.ศ. 2559 ครังท ี5 (0.12%) 2.6500 10/06/26 30,000,000.00   32,601,426.60 

          165,019,925.70 

กระทรวงการคลงั (3.49%)           

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 (0.52%) 1.8750 17/06/22 140,000,000.00   143,114,350.40 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟืนฟฯู ระยะทสีอง) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังท ี3 (0.02%) 2.00 17/12/22 5,000,000.00   5,155,037.88 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟืนฟฯู ระยะทสีอง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังท ี3 (0.68%) 2.00 17/12/22 180,000,000.00   185,581,363.77 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังท ี12 (0.19%) 2.4000 17/12/23 50,000,000.00   52,716,841.50 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี4 (0.88%) 1.4500 17/12/24 235,000,000.00   241,455,153.90 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนีใหกู้ต้อ่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 (0.18%) 2.1250 17/12/26 45,000,000.00   48,039,678.93 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี 
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังท ี2 (0.41%) 2.8750 17/12/28 100,000,000.00   112,888,314.00 
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พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี 
(พ.ร.ก. ใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ. 2552) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี1 (0.41%) 1.6000 17/12/29 110,000,000.00   112,640,645.70 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการปรับโครงสรา้งหน ี 
(พ.ร.ก. ใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ 2552)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครังท ี1 (0.09%) 3.7750 25/06/32 20,000,000.00   25,011,189.00 

พันธบัตรรัฐบาลเพอืการบรหิารหนี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี2 (0.11%) 3.3000 17/06/38 25,000,000.00   30,325,095.25 

          956,927,670.33 

รวมพนัธบตัร         3,591,840,405.24 

หุน้กู ้(6.27%)           

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จํากดั (0.07%)         

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.07%) 3.2500 21/04/22 20,000,000.00   20,157,316.80 

          20,157,316.80 

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จาํกดั (มหาชน) (0.13%)         

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อน พ.ศ. 2563 (0.13%) 05/11/20 35,000,000.00   34,925,039.13 

          34,925,039.13 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) (0.02%) 
 

      

ครังท ี1/2562 
ชดุท ี1 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.02%) 2.3000 18/01/21 5,000,000.00   5,005,418.75 

          5,005,418.75 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) (0.55%)           

ครังท ี1/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.13%) 1.9100 26/01/21 35,000,000.00   35,140,361.90 

ครังท ี1/2562 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.11%) 2.3700 04/04/22 30,000,000.00   30,545,711.70 

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.31%) 1.5700 27/03/23 85,000,000.00   84,962,411.30 

          150,648,484.90 

บรษิทั เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) (0.31%)           

ครังท ี2/2563 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.20%) 3.00 08/06/24 55,000,000.00   55,839,652.55 

ครังท ี2/2562 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.05%) 2.6500 07/09/24 15,000,000.00   15,026,074.05 

ครังท ี2/2562 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.06%) 2.8600 07/09/25 15,000,000.00   15,106,892.55 

          85,972,619.15 
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บรษิทั ซติคีอรป์ ลสิซงิ (ประเทศไทย) จํากดั (0.09%)         

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.02%) 2.1000 26/06/22 5,000,000.00   5,004,538.01 

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.07%) 2.3600 26/06/23 20,000,000.00   19,958,106.34 

          24,962,644.35 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) (0.08%)         

ครังท ี2/2555 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.08%) 5.00 03/08/22 20,000,000.00   21,201,268.00 

          21,201,268.00 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) (0.09%)           

ครังท ี2/2558 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.09%) 3.4500 06/08/22 25,000,000.00   25,176,405.62 

          25,176,405.62 

บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั (0.11%)           

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.11%) 2.0200 24/09/23 30,000,000.00   29,993,644.00 

          29,993,644.00 

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (0.08%)      

ครังท ี1/2558 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.08%) 3.8400 16/06/22 20,000,000.00   20,619,214.40 

          20,619,214.40 

บรษิทั อซี ีบาย จํากดั (มหาชน) (0.20%)           

ครังท ี1/2559 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.13%) 2.5600 25/02/21 35,000,000.00   35,176,987.98 

ครังท ี1/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.07%) 3.0200 30/03/22 20,000,000.00   20,307,023.58 

          55,484,011.56 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (0.08%) 
 

      

ครังท ี1/2560  ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.08%) 2.9400 21/12/24 20,000,000.00   20,601,464.05 

          20,601,464.05 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(0.24%)           

พ.ศ. 2559 ครังท ี8 รุน่อาย ุ4.5 ปี (0.15%) 2.2500 30/03/21 40,000,000.00   40,287,241.60 

พ.ศ. 2561 ครังท ี8  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.04%) 2.4800 27/09/21 10,000,000.00   10,162,679.50 

พ.ศ. 2560 ครังท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.06%) 2.9700 14/12/27 15,000,000.00   16,214,820.76 

          66,664,741.86 
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บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) (0.33%)         

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.09%) 2.2400 08/11/24 25,000,000.00   25,181,043.79 

ครังท ี1/2562 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 (0.24%) 2.8600 08/11/29 65,000,000.00   65,563,710.03 

          90,744,753.82 

บรษิทั ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (0.31%)           

ครังท ี1/2560 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.13%) 2.6100 26/05/21 35,000,000.00   35,316,212.82 

ครังท ี2/2562 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.18%)   26/08/22 50,000,000.00   48,627,206.50 

          83,943,419.32 

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) (0.27%)           

ครังท ี2/2555 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.21%) 4.7000 07/09/22 55,000,000.00   58,009,692.40 

ครังท ี3/2555 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.06%) 4.7200 20/09/22 15,000,000.00   15,842,788.95 

          73,852,481.35 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) (0.04%)         

ครังท ี1/2559 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.04%) 2.2700 15/03/21 10,000,000.00   10,006,682.26 

          10,006,682.26 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) (0.34%)           

ครังท ี2/2560 ครบกําหนดไถถ่อน ปี พ.ศ. 2567 (0.15%) 2.9700 30/08/24 40,000,000.00   41,523,094.40 

ครังท ี2/2560 ครบกําหนดไถถ่อน ปี พ.ศ. 2567 (0.19%) 2.9700 30/08/24 50,000,000.00   51,903,868.00 

          93,426,962.40 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) (0.13%)           

ครังท ี1/2559 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.07%) 2.4600 29/04/24 20,000,000.00   20,231,731.40 

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.06%) 2.7000 29/04/26 15,000,000.00   15,161,429.85 

          35,393,161.25 

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดงิ จํากดั (มหาชน) (0.09%)         

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.02%) 2.5400 25/06/25 5,000,000.00   5,007,677.79 

ครังท ี1/2563 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.07%) 2.7400 25/06/27 20,000,000.00   20,006,605.76 

          25,014,283.55 
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บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (0.75%)           

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.07%) 2.1000 22/03/21 20,000,000.00   20,087,880.80 

ครังท ี1/2562 ชดุท ี1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.09%) 3.00 22/03/21 25,000,000.00   25,216,211.75 

ครังท ี2/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.04%) 3.2000 19/03/22 10,000,000.00   10,239,043.90 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.07%) 3.1500 22/03/25 20,000,000.00   20,045,432.00 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.48%) 3.1500 22/03/25 130,000,000.00   130,295,308.00 

          205,883,876.45 

บรษิทั โตโยตา้ ลสีซงิ (ประเทศไทย) จํากดั (1.09%)           

ครังท ี2/2559 อาย ุ4 ปี 6 เดอืน  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2563 (0.09%) 2.00 27/11/20 25,000,000.00   25,041,808.43 

ชดุท ี2 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.09%) 2.4800 28/02/21 25,000,000.00   25,146,885.46 

ชดุท ี2 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.20%) 2.4800 28/02/21 55,000,000.00   55,323,148.01 

ครังท ี2/2561ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.37%) 2.2800 10/08/21 100,000,000.00   100,920,781.29 

ครังท ี4/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.02%) 2.6100 31/10/24 5,000,000.00   5,114,563.77 

ครังท ี4/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.19%) 2.6100 31/10/24 50,000,000.00   51,145,637.69 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.11%) 2.7200 09/05/25 30,000,000.00   30,782,351.67 

ครังท ี1/2561 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.02%) 2.7200 09/05/25 5,000,000.00   5,130,391.94 

          298,605,568.26 

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) (0.17%)           

ครังท ี1/2557 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี  พ.ศ. 2564 (0.11%) 4.6100 12/03/21 30,000,000.00   30,422,677.20 

ครังท ี1/2557 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.06%) 4.8400 12/03/24 15,000,000.00   16,369,144.35 

          46,791,821.55 

บรษิทั ไทยยเูนยีน กรุป๊ จํากดั (มหาชน) (0.27%)           

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.23%) 3.5800 19/01/24 60,000,000.00   63,036,631.92 
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ครังท ี1/2560 ชดุท ี4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.04%) 3.9400 19/01/27 10,000,000.00   10,679,338.29 

          73,715,970.21 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) (0.38%)           

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 (0.38%) 2.1600 15/03/21 105,000,000.00   105,416,117.73 

          105,416,117.73 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (0.06%) 
 

      

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.06%) 3.1700 26/06/23 15,000,000.00   15,098,386.58 

          15,098,386.58 

รวมหุน้กู ้         1,719,305,757.30 

เงนิฝากประจํา (1.91%)            

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1.91%)           

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.36%) 1.5000 25/01/21 100,000,000.00   100,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.36%) 1.2000 09/04/21 100,000,000.00   100,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.11%) 1.1000 10/05/21 30,000,000.00   30,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.18%) 1.00 06/08/21 50,000,000.00   50,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.89%) 1.00 13/08/21 245,000,000.00   245,000,000.00 

          525,000,000.00 

รวมเงนิฝากประจํา         525,000,000.00 

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน (0.40%)           

ขนสง่และโลจสิตกิส ์(0.40%)         

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย (0.40%)   11,092,300.00   109,259,155.00 

          109,259,155.00 

รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน         109,259,155.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         27,427,364,372.98 

รวมเงนิลงทนุ         27,427,364,372.98 
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทนุ   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 405,499,417.67 

  รายไดด้อกเบยี 54,879,424.77 

  รายไดอ้นื 292,010.46 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 460,670,852.90 

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 252,750,760.32 

  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ 5,897,517.75 

  คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 20,220,060.85 

  คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 86,232.25 

  คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 3,799,878.68 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 282,754,449.85 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 177,916,403.05 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึทังสนิ (626,313,687.17) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีังไมเ่กดิขนึทงัสนิ 1,392,607,840.62 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและยังไมเ่กดิขนึ 766,294,153.45 

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน 944,210,556.50 
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คา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากกองทนุ1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 236,215.66 0.750 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 5,511.70 0.018 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 18,897.25 0.060 

คา่ใชจ้า่ยในการซอืขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 13,478.84 0.043 

คา่ใชจ้า่ยอนืๆ2 (Other Expense) 1,681.70 0.005 

รวมคา่ใชจ้า่ยทงัหมด3 262,306.31 0.833  

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ อนงึ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้า่ยอนืทนีอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซอืขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทเีกดิขนึจากการซอืขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2563 

PTR = Min (ซอืทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   
PTR = 5,232,972,370.16 

  31,492,099,734.36 
   
PTR = 0.17 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพมิเตมิจาก Trading cost ทีจะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซอืขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทนุของกองทนุ เชน่ กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ตํา ในขณะทกีองทนุ Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน ทรัพยส์นิทนํีามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททโีดยลักษณะแลว้จะมกีารซอืขายเปลยีนมอืเพอืการ
ลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมลูคา่ทตํีากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซอืทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีผี่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกนั 
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บรษิทันายหนา้ทไีดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2563 

ลําดบัท ี รายชอืบรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 14.33 

2 บรษัิทหลักทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 12.01 

3 บรษัิทหลักทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 10.25 

4 บรษัิทหลักทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั 9.89 

5 บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 8.94 

6 บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 8.34 

7 บรษัิทหลักทรพัย ์แมคควอร ีจํากดั 7.46 

8 บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 6.92 

9 บรษัิทหลักทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 4.73 

10 บรษัิทหลักทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั 4.39 

11 อนืๆ 12.74 

รวมทงัสนิ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซอืขายหลักทรัพยร์วมเทา่กบั 14,422,357.77 บาท 
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รายชอืบคุคลทเีกยีวขอ้งทมีกีารทาํธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สนิสดุ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

ลําดบัท ี รายชอื 

1 บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทเีกยีวขอ้งกับกองทนุรวมไดท้บีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทเีว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทเีว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 
สนิสดุ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2563 

บรษิทัทใีหผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ไีดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call และเอกสาร Research เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั Conference Call, SMS 
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 
 และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน  
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

Conference Call, SMS  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากดั  

Conference Call และเอกสาร Research เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศ
ไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพอืประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 
 
 
 
 

วันทรีวบรวมขอ้มลู 5 ตลุาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 

เลขท ี175 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และ ชนั 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 


