รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว 75/25
BLTF75
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สารบ ัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือเงินฝาก

8

รายละเอียดและอันดับความน่าเชือถือของตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
หรือเงินฝากทีกองทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

9

งบการเงิน

14

ค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน

26

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

27

บริษัทนายหน ้าทีได ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

28

รายชือบุคคลทีเกียวข ้องทีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

29

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

30

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช ้บริการบุคคลอืน (Soft Commission)

31

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

เดือนกันยายน 2563 เป็ นเดือนทีตลาดหุ ้นทัวโลกมีการปรับฐานลงเป็ นเดือนแรก หลังจากทีขึนมาหลายเดือน โดยการฟื น
ตัวของเศรษฐกิจโลกเริมเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิมขึน จากการระบาดมากขึนของเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลาย
ประเทศ ซึงทํ าให ้ต ้องเพิมระยะเวลาการใช ้มาตรการล็อคดาวน์ออกไป ส่วนปั จจัยสนั บสนุนจากนโยบายการเงินทีผ่อนคลาย
ยังคงเดิม โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแนวโน ้มทีจะคงอัตราดอกเบียตําเป็ นระยะเวลานานขึน ในขณะทีการเลือกตัง
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กําลังใกล ้เข ้ามา ทําให ้นักลงทุนขายสินทรัพย์เพือลดความเสียงต่อความไม่แน่นอนในระยะสันข ้างหน ้า
ส่งผลให ้ตลาดหุ ้นโลก (World MSCI Index) ปิ ดลดลงประมาณ 3.5% ในเดือนนี
สําหรับเศรษฐกิจโลกนั น ยังคงอยู่ในทิศทางการฟื นตัว โดยมีแนวโน ้มทีจะผ่านจุดตําสุดไปแล ้วในไตรมาสสอง ทว่า
ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เริมส่งสัญญาณว่า โมเมนตัมการฟื นตัวในหลายประเทศเริมทีจะชะลอตัวลง ได ้แก่ ดัชนี Composite
PMI เดือนกันยายน ของสหรัฐฯ และยูโรโซน ปรับตัวลดลงเล็กน ้อย หลังปรับขึนมาติดต่อกัน 4 เดือน โดยการลดลงเป็ นผลมา
จากภาคบริการ ในขณะทีภาคการผลิตยังคงปรับตัวเพิมขึนได ้ ทั งนี ปั จจัยทีอยู่เบืองหลังการชะลอตัวนั น นอกจากอุปสงค์ใน
ช่ว งแรกหลัง จากการปลดล็ อคดาวน์ (Pent-up Demand) ทีชะลอลงตามปกติแ ล ้ว มาตรการกระตุ ้นทางเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศเริมมีการขาดช่วง รวมถึงการกลับมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเริมรุนแรงขึนโดยเฉพาะในยุโรป จนเริมมีการ
กลับมาใช ้มาตรการล็อคดาวน์อก
ี ครัง กดดันแนวโน ้มการฟื นตัวของเศรษฐกิจในระยะข ้างหน ้า ดังนั น แนวโน ้มการฟื นตัวของ
เศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี จึงยังต ้องหวังพึงมาตรการทางการคลังจากทางภาครัฐระลอกใหม่ เพือประคองภาวะเศรษฐกิจให ้กลับ
สูร่ ะดับปกติให ้ได ้เร็วขึน
ด ้านประเด็นการเลือกตังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ทีกําลังใกล ้เข ้ามาถึงนั น ได ้เพิมความไม่แน่นอนทางนโยบายให ้กับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตังตามโพลส่วนใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ เข ้ามาในต ้นปี หน า้ ส่วนประเด็ นความขั ด แย ้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน ม
้ จะลดลง แต่ภ าคธุรกิจอาจถูกกดดั นจาก
นโยบายการขึนภาษี ในหลายประเภท ขณะทีหากประธานาธิบดีทรัมป์ ชนะอีกสมัย ก็จะมีความต่อเนืองของนโยบายทางเศรษฐกิจ
รวมถึงมาตรการทางภาษี ทเอื
ี อต่อผู ้ประกอบการมากกว่า แต่ความขัดแย ้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะยังมีอยูค
่ งเดิม เป็ นต ้น
สําหรับ ตลาดหุ ้นไทยในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลง 5.6% ถูกกดดันจากภาวะตลาดหุ ้นโลกจากประเด็นทีกล่าวไป
ข ้างต ้น ในขณะทีเศรษฐกิจในประเทศ แม ้ว่าตัวเลขต่างๆ และความเชือมันเริมบ่งชีถึงการฟื นตัว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ในต่างประเทศ รวมทังความผิดหวังต่อการผลิตวัคซีนบางตัวทีพบว่ามีผลข ้างเคียงกับผู ้ป่ วยบางราย ทําให ้กระทบต่อ
ความคาดหวัง ต่อ การฟื นตั ว ของภาคท่ อ งเทียว นอกจากนี มีปั จ จั ย เพิมเติม จากประเด็ น ทางการเมือ ง โดยมีก ารชุม นุ ม เพือ
เรียกร ้องการแก ้ไขรัฐธรรมนูญ ซึงถึงจะไม่ได ้มีความรุนแรงเกิด ขึน แต่ก็เป็ นประเด็นทีต ้องจับตา ในเดือนตุลาคม จะเริมมีการ
นํ าเสนอผลประกอบการของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์กําไรของตลาดมีแนวโน ้มปรับลดลงอีก จากการเปิ ดเศรษฐกิจรับ
นักท่องเทียวและมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจทีล่าช ้ากว่าทีคาด แนวโน ้มการลงทุนในช่วงโค ้งสุดท ้ายของปี ยังไม่มป
ี ั จจัยบวกเข ้า
มาในตลาดหุ ้นไทย โดยต ้องติดตามพัฒ นาการของเศรษฐกิจต่างๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจ ขณะทีการเลือกตังของสหรัฐฯ จะเป็ นปั จจัยเชิง Sentiment ทีตลาดให ้ความสําคัญมากขึนในเดือนนี กลยุทธ์
การลงทุนยังต ้องมีความ Selective เน ้นหุ ้นทีมีพนฐานแข็
ื
งแกร่ง ได ้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไม่มากนั ก
และมีมล
ู ค่าไม่แพง
สําหรับการลงทุนตังแต่วันที 1 เมษายน 2563 ถึงวันที 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 มีมล
ู ค่า
ิ
ทรั พ ย์ส นสุท ธิ ณ วั น ที 30 กั น ยายน 2563 เท่ า กั บ 29,344.74 ล ้านบาท หรือ 23.9967 บาทต่อ หน่ ว ยลงทุ น และมีผ ลการ
ดําเนินงานย ้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็ นร ้อยละ 3.15
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามันว่าบริษัทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีกําหนด และยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั
30 มิ.ย. 63

ตงแต่
ั
31 มี.ค. 63

ตงแต่
ั
30 ก.ย. 62

ตงแต่
ั
29 ก.ย. 60

ตงแต่
ั
30 ก.ย. 58

ตงแต่
ั
30 ก.ย. 53

26.0689

23.2648

30.2288

30.0342

24.2427

14.5245

ผลการดําเนินงานของ BLTF75

-7.95

3.15

-20.57

-7.20

-0.20

5.14

เกณฑ์มาตรฐาน2

-7.02

12.06

-21.66

-6.67

1.47

5.93

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

10.863

16.023

20.24

13.39

11.68

12.49

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

13.723

20.693

27.96

18.30

16.00

16.60

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

29,388,811,915.38

100.15

82,144,816.00

0.28

66,578,850.00

0.23

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

843,091,200.00

2.87

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

239,547,000.00

0.82

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

485,647,500.00

1.65

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

1,186,863,300.00

4.04

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1,581,526,350.00

5.39

74,211,800.00

0.25

736,043,900.00

2.51

59,089,490.00

0.20

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

100,418,560.00

0.34

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

877,450,000.00

2.99

77,722,800.00

0.26

883,614,250.00

3.01

624,340.00

0.00

11,060,336.00

0.04

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

29,429,780.00

0.10

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

91,191,000.00

0.31

4,063,850.00

0.01

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

267,610,730.00

0.91

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ จํากัด (มหาชน)

366,779,475.00

1.25

1,011,557,800.00

3.45

365,843,750.00

1.25

หุน
้ สาม ัญ
ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป
๊ โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

พาณิชย์

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็คกรุป
๊ จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จํากัด (มหาชน)

ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

-
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รายละเอียดการลงทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

152,259,965.00

0.52

32,385,472.00

0.11

2,120,678,090.00

7.23

223,175,000.00

0.76

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

21,219,114.00

0.07

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

54,455,456.00

0.19

69,047,640.00

0.24

17,307,776.00

0.06

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

562,944,600.00

1.92

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

434,648,680.00

1.48

59,622,500.00

0.20

349,298,600.00

1.19

1,215,891,120.00

4.14

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

427,186,725.00

1.46

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

22,561,700.00

0.08

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

63,268,800.00

0.22

1,241,049,600.00

4.23

22,609,040.00

0.08

178,288,500.00

0.61

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

85,531,864.00

0.29

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

17,846,406.00

0.06

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)

10,158,926.44

0.03

121,004,160.00

0.41

461,698,688.00

1.57

32,330,244.00

0.11

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครืองดืม
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สือและสิงพิมพ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)

50,941,440.00

0.17

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

551,925,270.00

1.88

บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

223,539,050.00

0.76

14,461,720.00

0.05

38,850,256.00

0.13

27,775,060.00

0.09

235,598,380.00

0.80

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

65,747,675.00

0.22

บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)

31,363,680.00

0.11

38,778,948.00

0.13

113,679,650.00

0.39

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

56,831,000.00

0.19

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

27,533,550.00

0.09

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

39,530,564.00

0.13

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

24,513,768.00

0.08

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

86,954,285.00

0.30

7,466,592.00

0.03

221,583,474.00

0.76

173,569,860.00

0.59

1,053,425,550.00

3.59

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

150,660,980.00

0.51

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

804,459,050.00

2.74

16,051,800.00

0.05

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)
้ ว่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

-

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ขนส่งและโลจิสติกส ์
กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

-

109,259,155.00

0.37

กระทรวงการคลัง

-

962,168,870.73

3.28

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

2,471,907,957.79

8.42

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

166,397,014.90

0.57

อันดับความน่าเชือถือ AAA(tha)

-

66,802,965.06

0.23

อันดับความน่าเชือถือ AAA

-

666,304,770.13

2.27

อันดับความน่าเชือถือ AA

-

342,125,763.48

1.17

อันดับความน่าเชือถือ AA-

-

159,379,740.87

0.54

อันดับความน่าเชือถือ A+

-

296,673,859.51

1.01

อันดับความน่าเชือถือ A

-

119,834,503.01

0.41

อันดับความน่าเชือถือ A-

-

40,701,391.98

0.14

อันดับความน่าเชือถือ BBB+

-

34,925,039.13

0.12

อันดับความน่าเชือถือ AAA(tha)

-

527,142,704.91

1.80

อันดับความน่าเชือถือ AAA

-

1,342,844,278.72

4.58

อันดับความน่าเชือถือ AA+(tha)

-

588,522,754.72

2.01

พ ันธบ ัตร

หุน
้ กู ้

เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

29,344,742,948.53

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

23.9967

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
จัด ทํ าขึนโดยสมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ทไทย (IOD) คิด คะแนนจากหลัก เกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิท ธิข องผู ้ถือหุ ้น
การปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีปรากฎอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

3,600.47

12.27

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คําประกัน

1,869.99

6.37

3. กลุม
่ ตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้

1,726.75

5.88

4. กลุม
่ ตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้
(investment grade) หรือตราสารทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ

-

-

5. ตราสารทีไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสํานักงาน ก.ต.ล.
ิ ของกองทุนคณะกรรมการกํากับ
เรืองการลงทุนและการมีไว ้เพือเป็ นทรัพย์สน
ตลาดทุน เรือง การลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ (4) ทีคาดว่าจะลงทุน
ในเดือนตุลาคม 2563

-

-

กลุม
่ ของตราสาร
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ื อของตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอถื
หรือเงินฝากทีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ําประก ัน
ผูร้ ับรอง
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
น่าเชือถือ

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่า
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

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

26/11/20

AAA

180,000,000.00

181,613,019.60

12. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/02/21

AAA

50,000,000.00

50,336,169.00

13. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

12/03/21

AAA

35,000,000.00

35,199,566.50

14. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

27/05/21

AAA

45,000,000.00

45,666,798.30

15. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

24/09/21

AAA

55,000,000.00

55,858,780.45

16. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/03/22

AAA

35,000,000.00

35,641,053.79

17. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/05/22

AAA

150,000,000.00

150,319,476.59

18. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/03/23

AAA

25,000,000.00

25,162,145.01

19. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/09/23

AAA

5,000,000.00

4,994,127.18

20. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/12/20

AAA

70,000,000.00

69,943,259.73

21. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

17/12/20

AAA

40,000,000.00

39,960,379.01

22. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

17/12/20

AAA

100,000,000.00

99,900,947.53

23. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/11/20

AAA

205,000,000.00

204,903,723.32

24. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

01/10/20

AAA

75,000,000.00

75,000,000.00

25. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

15/10/20

AAA

50,000,000.00

49,991,179.64

26. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/01/21

AAA

700,000,000.00

699,144,744.85

27. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/21

AAA

35,000,000.00

34,955,185.54

28. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

21/01/21

AAA

80,000,000.00

79,878,671.96

29. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/02/21

AAA

50,000,000.00

49,915,567.48

30. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/03/21

AAA

125,000,000.00

124,742,108.51

31. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

22/04/21

AAA

100,000,000.00

99,722,688.96

32. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

13/05/21

AAA

145,000,000.00

144,551,761.73

33. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/08/21

AAA

115,000,000.00

114,506,603.11
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34. พันธบัตร

ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง 26/11/20

AAA

50,000,000.00

50,573,382.00

35. พันธบัตร

ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง 26/11/21

AAA

35,000,000.00

36,336,869.80

36. พันธบัตร

ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง 10/06/22

AAA

45,000,000.00

46,639,213.20

37. พันธบัตร

ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง 10/06/26

AAA

30,000,000.00

32,847,549.90

38. หุ ้นกู ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
เอสพีว1
ี จํากัด

บริษัท อมตะ
21/04/22
บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 1 จํากัด

A-

20,000,000.00

20,447,590.80

39. หุ ้นกู ้

บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง
จํากัด (มหาชน)

-

05/11/20

BBB+

35,000,000.00

34,925,039.13

40. หุ ้นกู ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)

-

18/01/21

A-

5,000,000.00

5,029,048.90

41. หุ ้นกู ้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

-

26/01/21

AAA

35,000,000.00

35,263,072.95

42. หุ ้นกู ้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

04/04/22

AAA

30,000,000.00

30,896,341.97

43. หุ ้นกู ้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

-

27/03/23

AAA

85,000,000.00

84,977,035.55

44. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

08/06/24

A+

55,000,000.00

56,386,639.10

45. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/24

A+

15,000,000.00

15,052,211.10

46. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/25

A+

15,000,000.00

15,135,100.80

47. หุ ้นกู ้

บริษัท ซิตคอร์
ี
ป ลิสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

-

26/06/22

AAA

5,000,000.00

5,032,442.11

48. หุ ้นกู ้

บริษัท ซิตคอร์
ี
ป ลิสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

-

26/06/23

AAA

20,000,000.00

20,083,541.94

49. หุ ้นกู ้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน)

-

03/08/22

A+

20,000,000.00

21,362,911.80

50. หุ ้นกู ้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

-

06/08/22

AA

25,000,000.00

25,308,734.37

51. หุ ้นกู ้

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ ต จํากัด

-

24/09/23

AA

30,000,000.00

30,005,266.00

52. หุ ้นกู ้

บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ าภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)

-

16/06/22

A+

20,000,000.00

20,844,354.20

53. หุ ้นกู ้

บริษัท อีซ ี บาย จํากัด (มหาชน)

-

25/02/21

AA

35,000,000.00

35,267,815.43

54. หุ ้นกู ้

บริษัท อีซ ี บาย จํากัด (มหาชน)

-

30/03/22

AA

20,000,000.00

20,308,678.38

55. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ต ี โฮลดิงส์
(ประเทศไทย) จํากัด

-

21/12/24

AA-

20,000,000.00

20,765,781.85

-
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56. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

30/03/21 AAA(tha)

40,000,000.00

40,289,707.20

57. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

27/09/21 AAA(tha)

10,000,000.00

10,165,397.30

58. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

14/12/27 AAA(tha)

15,000,000.00

16,347,860.56

59. หุ ้นกู ้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

-

08/11/24

AA-

25,000,000.00

25,405,043.79

60. หุ ้นกู ้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

-

08/11/29

AA-

65,000,000.00

66,307,310.03

61. หุ ้นกู ้

บริษัท ลีสซิงไอซีบซ
ี ี (ไทย)
จํากัด

-

26/05/21

AAA

35,000,000.00

35,636,563.62

62. หุ ้นกู ้

บริษัท ลีสซิงไอซีบซ
ี ี (ไทย)
จํากัด

-

26/08/22

AAA

50,000,000.00

48,627,206.50

63. หุ ้นกู ้

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/22

A

55,000,000.00

58,179,664.95

64. หุ ้นกู ้

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน)

-

20/09/22

A

15,000,000.00

15,864,126.00

65. หุ ้นกู ้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด (มหาชน)

-

15/03/21

A

10,000,000.00

10,016,632.96

66. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

-

30/08/24

A+

40,000,000.00

41,627,248.00

67. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

-

30/08/24

A+

50,000,000.00

52,034,060.00

68. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากัด (มหาชน)

-

29/04/24

A

20,000,000.00

20,440,663.00

69. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากัด (มหาชน)

-

29/04/26

A

15,000,000.00

15,333,416.10

70. หุ ้นกู ้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

-

25/06/25

AA

5,000,000.00

5,041,776.44

71. หุ ้นกู ้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

-

25/06/27

AA

20,000,000.00

20,153,739.96

72. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/21

AA

20,000,000.00

20,098,237.00

73. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/21

AA

25,000,000.00

25,234,705.00

74. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

19/03/22

AA

10,000,000.00

10,249,564.40

75. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/25

AA

130,000,000.00

130,396,280.30

76. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/25

AA

20,000,000.00

20,060,966.20

77. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

AAA

25,000,000.00

25,215,780.93

TOYOTA MOTOR 27/11/20
FINANCE (NL)
B.V.
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78. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 28/02/21
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

25,000,000.00

25,204,638.96

79. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 28/02/21
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

55,000,000.00

55,450,205.71

80. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 10/08/21
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

100,000,000.00

101,245,603.29

81. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 31/10/24
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

50,000,000.00

51,696,240.19

82. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 31/10/24
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

5,000,000.00

5,169,624.02

83. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 09/05/25
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

30,000,000.00

31,106,516.07

84. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR 09/05/25
FINANCE (NL)
B.V.

AAA

5,000,000.00

5,184,419.34

85. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด
(มหาชน)

-

12/03/21

AA-

30,000,000.00

30,494,669.10

86. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด
(มหาชน)

-

12/03/24

AA-

15,000,000.00

16,406,936.10

87. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

19/01/24

A+

60,000,000.00

63,472,116.72

88. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

19/01/27

A+

10,000,000.00

10,759,217.79

89. หุ ้นกู ้

ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน)

-

15/03/21

AAA

105,000,000.00

105,515,536.98

90. หุ ้นกู ้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทล
ิ ต
ิ ส์
ี
แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

26/06/23

A-

15,000,000.00

15,224,752.28

91. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

25/01/21 AAA(tha)

100,000,000.00

101,032,786.89

92. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

09/04/21 AAA(tha)

100,000,000.00

100,573,770.49

93. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

10/05/21 AAA(tha)

30,000,000.00

30,131,639.34

94. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

06/08/21 AAA(tha)

50,000,000.00

50,076,502.73

95. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

13/08/21 AAA(tha)

245,000,000.00

245,328,005.46

96. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

1,342,844,278.72

97. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

589,461,799.37

98. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

(939,044.65)
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ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือถือ (Credit Rating) ในระด ับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ซึงแบ่งเป็ นความเสียงด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนีแต่ละรุน
่ (Issue Rating) ซึงจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

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

คําอธิบาย
อันดับเครดิตสูงทีสุด แสดงถึงระดับความเสียงจากการลงทุนทีตําทีสุด
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบียตามกําหนดเวลา
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสียงจากการลงทุนทีตํามากทีจะไม่
สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

ความเสียงอยูใ่ นระดับตํา

ระดับความเสียงและความสามารถในการชําระหนีอยูใ่ นระดับปานกลาง

หมายเหตุ:

 อันดับความน่าเชือถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับความน่าเชือถือภายในระดับเดียวกัน

 อันดับความน่าเชือถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือแสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใช ้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 33,492,702,511.90 บาท)
เงินฝากธนาคาร

27,427,364,372.98
1,939,325,303.06

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

52,715,306.46

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปั นผล

31,498,942.74

รวมสินทรัพย์

29,450,903,925.24

หนีสิน
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
หนีสินอืน
เจ ้าหนีจากการซือเงินลงทุน
เจ ้าหนีผู ้ถือหน่วยลงทุน
รวมหนีสิน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ

41,864,087.29
2,204,879.56
60,004,300.39
2,087,709.47
106,160,976.71
29,344,742,948.53

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

12,228,609,460.69

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

9,441,404,467.72

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

7,674,729,020.12

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายแล ้วทังหมด (หน่วย)
สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วยลงทุน (บาท)

29,344,742,948.53
1,222,860,946.0690
23.9967
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

อ ัตรา
ดอกเบีย

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญ (78.32%)
ยานยนต์ (0.30%)
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง จํากัด (มหาชน) (0.30%)

18,584,800.00

82,144,816.00
82,144,816.00

ธนาคาร (5.96%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (0.24%)

3,414,300.00

66,578,850.00

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (3.07%)

8,782,200.00

843,091,200.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (0.87%)

3,111,000.00

239,547,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (1.77%)

7,471,500.00

485,647,500.00
1,634,864,550.00

พาณิชย์ (13.26%)
บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (4.33%)

32,295,600.00

1,186,863,300.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (5.77%)

26,249,400.00

1,581,526,350.00

2,854,300.00

74,211,800.00

17,117,300.00

736,043,900.00

6,091,700.00

59,089,490.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (0.27%)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (2.68%)
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.22%)

3,637,734,840.00
ว ัสดุกอ
่ สร้าง (7.07%)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน) (0.37%)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (3.20%)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) (0.28%)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (3.22%)

15,690,400.00

100,418,560.00

2,725,000.00

877,450,000.00

650,400.00

77,722,800.00

23,407,000.00

883,614,250.00
1,939,205,610.00

ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ (0.00%)
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) (0.00%)

164,300.00

624,340.00
624,340.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค (17.28%)
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จํากัด (มหาชน) (0.04%)

3,736,600.00

11,060,336.00

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน) (0.11%)

5,074,100.00

29,429,780.00

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (0.33%)

6,079,400.00

91,191,000.00

341,500.00

4,063,850.00

ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน) (0.01%)
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

อ ัตรา
ดอกเบีย

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (0.98%)

20,428,300.00

267,610,730.00

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ จํากัด (มหาชน) (1.34%)

9,344,700.00

366,779,475.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (3.69%)

5,409,400.00

1,011,557,800.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน) (1.33%)

6,362,500.00

365,843,750.00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (0.56%)

4,992,130.00

152,259,965.00

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) (0.12%)

14,457,800.00

32,385,472.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (7.69%)

65,900,500.00

2,108,816,000.00

2,825,000.00

223,175,000.00

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) (0.08%)

11,988,200.00

21,219,114.00

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน) (0.20%)

20,319,200.00

54,455,456.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (0.81%)

4,739,847,728.00
ั (0.25%)
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) (0.25%)

3,272,400.00

69,047,640.00
69,047,640.00

อาหารและเครืองดืม (5.19%)
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน) (0.06%)

9,406,400.00

17,307,776.00

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.05%)

12,304,800.00

562,944,600.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (1.58%)

21,732,434.00

434,648,680.00

1,703,500.00

59,622,500.00

24,949,900.00

349,298,600.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (0.22%)
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.27%)

1,423,822,156.00
การแพทย์ (6.30%)
ิ เวชการ จํากัด(มหาชน) (4.43%)
บริษัท กรุงเทพดุสต

62,674,800.00

1,215,891,120.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (1.56%)

4,484,900.00

427,186,725.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน) (0.08%)

3,223,100.00

22,561,700.00

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (0.23%)

2,824,500.00

63,268,800.00
1,728,908,345.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (6.11%)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน) (4.52%)

7,257,600.00

1,241,049,600.00

บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน) (0.08%)

2,757,200.00

22,609,040.00

บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) (0.65%)

3,478,800.00

178,288,500.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

อ ัตรา
ดอกเบีย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (0.31%)

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

17,745,200.00

85,531,864.00

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (0.07%)

3,672,100.00

17,846,406.00

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน) (0.04%)

2,330,029.00

10,158,926.44

39,033,600.00

121,004,160.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (0.44%)

1,676,488,496.44
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ (1.80%)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) (1.68%)

26,232,880.00

461,698,688.00

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) (0.12%)

13,250,100.00

32,330,244.00
494,028,932.00

สือและสิงพิมพ์ (3.01%)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) (0.19%)

5,306,400.00

50,941,440.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (2.01%)

94,346,200.00

551,925,270.00

บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน) (0.82%)

35,203,000.00

223,539,050.00
826,405,760.00

บรรจุภ ัณฑ์ (0.19%)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน) (0.05%)
บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน) (0.14%)

413,192.00

14,461,720.00

8,372,900.00

38,850,256.00
53,311,976.00

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์ (0.10%)
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน) (0.10%)

2,595,800.00

27,775,060.00
27,775,060.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์ (1.21%)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) (0.86%)

11,165,800.00

235,598,380.00

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (0.24%)

1,675,100.00

65,747,675.00

บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน) (0.11%)

1,375,600.00

31,363,680.00
332,709,735.00

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์ (2.25%)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) (0.14%)

7,881,900.00

38,778,948.00

32,479,900.00

113,679,650.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) (0.21%)

8,357,500.00

56,831,000.00

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (0.10%)

2,275,500.00

27,533,550.00

17,491,400.00

39,530,564.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (0.41%)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.14%)
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

อ ัตรา
ดอกเบีย

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) (0.09%)

18,712,800.00

24,513,768.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (0.32%)

39,524,675.00

86,954,285.00

3,035,200.00

7,466,592.00

78,575,700.00

221,583,474.00

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (0.03%)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (0.81%)

616,871,831.00
ขนส่งและโลจิสติกส ์ (7.96%)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน) (0.63%)

96,427,700.00

173,569,860.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (3.84%)

18,644,700.00

1,053,425,550.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (0.55%)

28,426,600.00

150,660,980.00

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) (2.93%)

84,679,900.00

804,459,050.00
2,182,115,440.00

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.06%)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.06%)

2,589,000.00

16,051,800.00
16,051,800.00

รวมหุน
้ สาม ัญ

21,481,959,055.44

พ ันธบ ัตร (13.10%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (9.01%)
รุน
่ ที 4/2ปี /2561 (0.66%)

1.9500

26/11/20

180,000,000.00

180,382,114.80

รุน
่ ที 1/2ปี /2562 (0.18%)

1.7500

18/02/21

50,000,000.00

50,230,689.50

รุน
่ ที 1/3ปี /2561 (0.13%)

1.6200

12/03/21

35,000,000.00

35,170,051.35

รุน
่ ที 2/2ปี /2562 (0.17%)

1.8400

27/05/21

45,000,000.00

45,378,699.75

รุน
่ ที 2/3ปี /2561 (0.20%)

2.0900

24/09/21

55,000,000.00

55,836,735.35

รุน
่ ที 1/3ปี /2562 (0.13%)

1.8100

25/03/22

35,000,000.00

35,630,640.09

รุน
่ ที 2/2ปี /2563 (0.55%)

0.6100

25/05/22

150,000,000.00

149,996,093.03

รุน
่ ที 1/3ปี /2563 (0.09%)

0.9200

23/03/23

25,000,000.00

25,157,103.91

รุน
่ ที 2/3ปี /2563 (0.02%)

0.6500

28/09/23

5,000,000.00

4,993,860.06

งวดที 10/363/62 (0.26%)

03/12/20

70,000,000.00

69,943,259.73

งวดที 24/182/63 (0.36%)

17/12/20

100,000,000.00

99,900,947.53

งวดที 24/182/63 (0.15%)

17/12/20

40,000,000.00

39,960,379.01

งวดที 9/364/62 (0.75%)

05/11/20

205,000,000.00

204,903,723.32

งวดที 8/364/62 (0.27%)

01/10/20

75,000,000.00

75,000,000.00

งวดที 28/91/63 (0.18%)

15/10/20

50,000,000.00

49,991,179.64
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งวดที 26/186/63 (2.55%)

04/01/21

700,000,000.00

699,144,744.85

งวดที 1/364/63 (0.13%)

07/01/21

35,000,000.00

34,955,185.54

งวดที 29/182/63 (0.29%)

21/01/21

80,000,000.00

79,878,671.96

งวดที 2/364/63 (0.18%)

04/02/21

50,000,000.00

49,915,567.48

งวดที 3/364/63 (0.45%)

04/03/21

125,000,000.00

124,742,108.51

งวดที 4/364/63 (0.36%)

22/04/21

100,000,000.00

99,722,688.96

งวดที 5/364/63 (0.53%)

13/05/21

145,000,000.00

144,551,761.73

งวดที 8/364/63 (0.42%)

05/08/21

115,000,000.00

114,506,603.11
2,469,892,809.21

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.60%)
พ.ศ. 2559 ครังที 1 (0.18%)

2.4600

26/11/20

50,000,000.00

50,142,039.50

พ.ศ. 2558 ครังที 1 (0.13%)

3.0100

26/11/21

35,000,000.00

35,967,423.10

พ.ศ. 2559 ครังที 4 (0.17%)

2.3700

10/06/22

45,000,000.00

46,309,036.50

พ.ศ. 2559 ครังที 5 (0.12%)

2.6500

10/06/26

30,000,000.00

32,601,426.60
165,019,925.70

กระทรวงการคล ัง (3.49%)
พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังที 1 (0.52%)

1.8750

17/06/22

140,000,000.00

143,114,350.40

พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที 3 (0.02%)

2.00

17/12/22

5,000,000.00

5,155,037.88

พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที 3 (0.68%)

2.00

17/12/22

180,000,000.00

185,581,363.77

พันธบัตรรัฐบาลเพือการบริหารหนี
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที 12 (0.19%)

2.4000

17/12/23

50,000,000.00

52,716,841.50

พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังที 4 (0.88%)

1.4500

17/12/24

235,000,000.00

241,455,153.90

พันธบัตรรัฐบาลเพือการบริหารหนีให ้กู ้ต่อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังที 1 (0.18%)

2.1250

17/12/26

45,000,000.00

48,039,678.93

พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที 2 (0.41%)

2.8750

17/12/28

100,000,000.00

112,888,314.00
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พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ให ้อํานาจกระทรวงการคลังกู ้เงินฯ พ.ศ. 2552)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังที 1 (0.41%)

1.6000

17/12/29

110,000,000.00

112,640,645.70

พันธบัตรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร ้างหนี
(พ.ร.ก. ให ้อํานาจกระทรวงการคลังกู ้เงินฯ พ.ศ 2552)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครังที 1 (0.09%)

3.7750

25/06/32

20,000,000.00

25,011,189.00

พันธบัตรรัฐบาลเพือการบริหารหนี
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังที 2 (0.11%)

3.3000

17/06/38

25,000,000.00

30,325,095.25
956,927,670.33

รวมพ ันธบ ัตร

3,591,840,405.24

หุน
้ กู ้ (6.27%)
บริษ ัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1
ี จําก ัด (0.07%)
ครังที 1/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)

3.2500

21/04/22

20,000,000.00

20,157,316.80
20,157,316.80

บริษ ัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จําก ัด (มหาชน) (0.13%)
ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 (0.13%)

05/11/20

35,000,000.00

34,925,039.13
34,925,039.13

บริษ ัท บริหารสินทร ัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จําก ัด (มหาชน) (0.02%)
ครังที 1/2562
ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.02%)

2.3000

18/01/21

5,000,000.00

5,005,418.75
5,005,418.75

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําก ัด (มหาชน) (0.55%)
ครังที 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)

1.9100

26/01/21

35,000,000.00

35,140,361.90

ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.11%)

2.3700

04/04/22

30,000,000.00

30,545,711.70

ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.31%)

1.5700

27/03/23

85,000,000.00

84,962,411.30
150,648,484.90

บริษ ัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จําก ัด (มหาชน) (0.31%)
ครังที 2/2563 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.20%)

3.00

08/06/24

55,000,000.00

55,839,652.55

ครังที 2/2562 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)

2.6500

07/09/24

15,000,000.00

15,026,074.05

ครังที 2/2562 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 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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ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.02%)

2.1000

26/06/22

5,000,000.00

5,004,538.01

ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.07%)

2.3600

26/06/23

20,000,000.00

19,958,106.34

บริษ ัท ซิตคอร์
ี
ป ลิสซิง (ประเทศไทย) จําก ัด (0.09%)

24,962,644.35
บริษ ัท เจริญโภคภ ัณฑ์อาหาร จําก ัด (มหาชน) (0.08%)
ครังที 2/2555 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.08%)

5.00

03/08/22

20,000,000.00

21,201,268.00
21,201,268.00

บริษ ัท เซ็ นทร ัลพ ัฒนา จําก ัด (มหาชน) (0.09%)
ครังที 2/2558 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.09%)

3.4500

06/08/22

25,000,000.00

25,176,405.62
25,176,405.62

บริษ ัท ดีแทค ไตรเน็ ต จําก ัด (0.11%)
ครังที 1/2563 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.11%)

2.0200

24/09/23

30,000,000.00

29,993,644.00
29,993,644.00

บริษ ัท จ ัดการและพ ัฒนาทร ัพยากรนําภาคตะว ันออก จําก ัด (มหาชน) (0.08%)
ครังที 1/2558 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.08%)

3.8400

16/06/22

20,000,000.00

20,619,214.40
20,619,214.40

บริษ ัท อีซ ี บาย จําก ัด (มหาชน) (0.20%)
ครังที 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)

2.5600

25/02/21

35,000,000.00

35,176,987.98

ครังที 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)

3.0200

30/03/22

20,000,000.00

20,307,023.58
55,484,011.56

บริษ ัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี โฮลดิงส ์ (ประเทศไทย) จําก ัด (0.08%)
ครังที 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.08%)

2.9400

21/12/24

20,000,000.00

20,601,464.05
20,601,464.05

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.24%)
พ.ศ. 2559 ครังที 8 รุน
่ อายุ 4.5 ปี (0.15%)

2.2500

30/03/21

40,000,000.00

40,287,241.60

พ.ศ. 2561 ครังที 8
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.04%)

2.4800

27/09/21

10,000,000.00

10,162,679.50

พ.ศ. 2560 ครังที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 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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บริษ ัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จําก ัด (มหาชน) (0.33%)
ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.09%)

2.2400

08/11/24

25,000,000.00

25,181,043.79

ครังที 1/2562 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.24%)

2.8600

08/11/29

65,000,000.00

65,563,710.03
90,744,753.82

บริษ ัท ลีสซิงไอซีบซ
ี ี (ไทย) จําก ัด (0.31%)
ครังที 1/2560 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)

2.6100

ครังที 2/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.18%)

26/05/21

35,000,000.00

35,316,212.82

26/08/22

50,000,000.00

48,627,206.50
83,943,419.32

บริษ ัท เอ็ม บี เค จําก ัด (มหาชน) (0.27%)
ครังที 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.21%)

4.7000

07/09/22

55,000,000.00

58,009,692.40

ครังที 3/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.06%)

4.7200

20/09/22

15,000,000.00

15,842,788.95
73,852,481.35

ั
บริษ ัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนแนล
จําก ัด (มหาชน) (0.04%)
ครังที 1/2559 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.04%)

2.2700

15/03/21

10,000,000.00

10,006,682.26
10,006,682.26

บริษ ัท ปูนซิเมนต์ไทย จําก ัด(มหาชน) (0.34%)
ครังที 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.15%)

2.9700

30/08/24

40,000,000.00

41,523,094.40

ครังที 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.19%)

2.9700

30/08/24

50,000,000.00

51,903,868.00
93,426,962.40

บริษ ัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จําก ัด (มหาชน) (0.13%)
ครังที 1/2559 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.07%)

2.4600

29/04/24

20,000,000.00

20,231,731.40

ครังที 1/2559 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.06%)

2.7000

29/04/26

15,000,000.00

15,161,429.85
35,393,161.25

บริษ ัท สหพ ัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จําก ัด (มหาชน) (0.09%)
ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)

2.5400

25/06/25

5,000,000.00

5,007,677.79

ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.07%)

2.7400

25/06/27

20,000,000.00

20,006,605.76
25,014,283.55

BLTF75 | 22

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

อ ัตรา
ดอกเบีย

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ครังที 1/2561 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.07%)

2.1000

22/03/21

20,000,000.00

20,087,880.80

ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.09%)

3.00

22/03/21

25,000,000.00

25,216,211.75

ครังที 2/2561 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.04%)

3.2000

19/03/22

10,000,000.00

10,239,043.90

ครังที 1/2561 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.07%)

3.1500

22/03/25

20,000,000.00

20,045,432.00

ครังที 1/2561 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.48%)

3.1500

22/03/25

130,000,000.00

130,295,308.00

บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จําก ัด (มหาชน) (0.75%)

205,883,876.45
บริษ ัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จําก ัด (1.09%)
ครังที 2/2559 อายุ 4 ปี 6 เดือน
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (0.09%)

2.00

27/11/20

25,000,000.00

25,041,808.43

ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.09%)

2.4800

28/02/21

25,000,000.00

25,146,885.46

ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.20%)

2.4800

28/02/21

55,000,000.00

55,323,148.01

ครังที 2/2561ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.37%)

2.2800

10/08/21

100,000,000.00

100,920,781.29

ครังที 4/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.02%)

2.6100

31/10/24

5,000,000.00

5,114,563.77

ครังที 4/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.19%)

2.6100

31/10/24

50,000,000.00

51,145,637.69

ครังที 1/2561 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)

2.7200

09/05/25

30,000,000.00

30,782,351.67

ครังที 1/2561 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)

2.7200

09/05/25

5,000,000.00

5,130,391.94
298,605,568.26

บริษ ัท ไทยออยล์ จําก ัด (มหาชน) (0.17%)
ครังที 1/2557 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.11%)

4.6100

12/03/21

30,000,000.00

30,422,677.20

ครังที 1/2557 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.06%)

4.8400

12/03/24

15,000,000.00

16,369,144.35
46,791,821.55

บริษ ัท ไทยยูเนียน กรุป
๊ จําก ัด (มหาชน) (0.27%)
ครังที 1/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)

3.5800

19/01/24

60,000,000.00

63,036,631.92
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
ชือหล ักทร ัพย์

ครังที 1/2560 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.04%)

อ ัตรา
ดอกเบีย

ว ันครบ
กําหนด

3.9400

19/01/27

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

10,000,000.00

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

10,679,338.29
73,715,970.21

ธนาคารยูโอบี จําก ัด (มหาชน) (0.38%)
ครังที 1/2559 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.38%)

2.1600

15/03/21

105,000,000.00

105,416,117.73
105,416,117.73

บริษ ัท ด ับบลิวเอชเอ ยูทล
ิ ต
ิ ส
ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จําก ัด (มหาชน) (0.06%)
ครังที 1/2561 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.06%)

3.1700

26/06/23

15,000,000.00

15,098,386.58
15,098,386.58

รวมหุน
้ กู ้

1,719,305,757.30

เงินฝากประจํา (1.91%)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.91%)
เงินฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (0.36%)

1.5000

25/01/21

100,000,000.00

100,000,000.00

เงินฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (0.36%)

1.2000

09/04/21

100,000,000.00

100,000,000.00

เงินฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (0.11%)

1.1000

10/05/21

30,000,000.00

30,000,000.00

เงินฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (0.18%)

1.00

06/08/21

50,000,000.00

50,000,000.00

เงินฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (0.89%)

1.00

13/08/21

245,000,000.00

245,000,000.00
525,000,000.00

รวมเงินฝากประจํา

525,000,000.00

หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (0.40%)
ขนส่งและโลจิสติกส ์ (0.40%)
กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย (0.40%)

11,092,300.00

109,259,155.00
109,259,155.00

รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน

109,259,155.00

ิ ในประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

27,427,364,372.98

รวมเงินลงทุน

27,427,364,372.98
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งบกําไรขาดทุน
ิ ดว ันที 30 ก ันยายน 2563
สําหร ับระยะเวลาหกเดือน สนสุ
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได ้จากเงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
รายได ้อืน
รวมรายได ้จากการลงทุน

405,499,417.67
54,879,424.77
292,010.46
460,670,852.90

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

252,750,760.32
5,897,517.75
20,220,060.85
86,232.25
3,799,878.68
282,754,449.85
177,916,403.05

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนทังสิน

(626,313,687.17)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนทังสิน

1,392,607,840.62

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

766,294,153.45
944,210,556.50
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั
ว ันที 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที 30 ก ันยายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

236,215.66

0.750

5,511.70

0.018

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

18,897.25

0.060

ค่าใช ้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)

13,478.84

0.043

1,681.70

0.005

262,306.31

0.833

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ2 (Other Expense)
3
้ า่ ยทงหมด
รวมค่าใชจ
ั

1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม อนึง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืนทีน ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

ไม่รวมค่านายหน ้าซือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลักทรัพย์
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั
ว ันที 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที 30 ก ันยายน 2563
PTR =

ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือทรัพย์สน
Avg. NAV

PTR =

5,232,972,370.16
31,492,099,734.36

PTR =

หมายเหตุ :

0.17

ิ และสะท ้อนกลยุท ธ์การ
PTR เป็ นข ้อมูลเพิมเติมจาก Trading cost ทีจะทํ าให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูล ค่าการซือขายทรัพย์สน
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํา ในขณะทีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง
ิ ทีนํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
ิ ประเภททีโดยลักษณะแล ้วจะมีการซือขายเปลียนมือเพือการ
ดังนัน ทรัพย์สน
ิ กับ
ลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สน
ิ สุทธิเฉลียของ
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่
ี านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีได้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั
ว ันที 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที 30 ก ันยายน 2563
ลําด ับที

รายชือบริษ ัทนายหน้า

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

14.33

2

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

12.01

3

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

10.25

4

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

9.89

5

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

8.94

6

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

8.34

7

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี จํากัด

7.46

8

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

6.92

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

4.73

10

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

4.39

11

อืนๆ

12.74
รวมทงสิ
ั น

100.00

ค่านายหน ้าในการซือขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 14,422,357.77 บาท
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ื คคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
่ งหกเดือน
รายชอบุ
สินสุด ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
ลําด ับที

รายชือ

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน
ิ ด ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563
สนสุ
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได ้ที www.bblam.co.th

BLTF75 | 30

้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใชบ
(Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั
ว ันที 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที 30 ก ันยายน 2563
บริษ ัททีให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทได้
ี ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
และเอกสาร Research

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
และเอกสาร Research

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
และเอกสาร Research

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
และเอกสาร Research

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีรวบรวมข ้อมูล 5 ตุลาคม 2563
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที 175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

