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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทุน กองทนุผสมบวัหลวง 70/30 เพือ่การออม (BM70SSF) 
 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะไดเ้ป็นประธานาธบิดคีนต่อไป ช่วยลดความรอ้นแรงของนโยบายการคา้
ระหว่างประเทศ และความคบืหนา้ของการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบรษัิทสําคัญ ไดแ้ก่ Pfizer และ 
Moderna รายงานผลการทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้รายวันท่ัวโลกทียั่งคงอยู่ในระดับสงู
ในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหเ้กดิภาวะ Risk on ในตลาดสนิทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุน้โลก (MSCI World Index) 
ปรับตัวเพิม่ขึน้ 12.7% จากเดอืนกอ่นหนา้ทีม่กีารปรับฐานลงประมาณ -3% 

ปัจจัยขา้งตน้ สรา้งความคาดหวังเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ โดยความเสี่ยงของ
สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการคา้ของโลก ขณะที่วัคซนี COVID-19 จะช่วยทําใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกจิต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟ้ืนตัวไดเ้ป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวดีขึ้น โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน้โดดเด่นในเดอืนพฤศจกิายนจะเป็นในกลุ่มหุน้วัฏจักร (Cyclical) ไดแ้ก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงนิ 
และสนิคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้ ช่วยหนุนใหต้ลาดหุน้เกดิใหม่ (EM) และภูมภิาคเอเชยี ซึง่มสีัดส่วนหุน้วัฏจักร (Cyclical) สูงใน
ดัชนี เมือ่เทียบกับตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ (DM) ปรับตัวขึน้ไดด้รีวมทัง้ตลาดหุน้ไทยดว้ย โดยมีกระแสเงนิลงทุน (Fund 
Flow) จากต่างชาตไิหลเขา้สู่ตลาดหุน้ไทยดว้ยยอดซือ้สทุธ ิ3.3 หมื่นลา้นบาทในเดอืนนี้ ซึง่เป็นการซือ้สุทธเิดอืนแรกหลังจาก
ขายสทุธติดิตอ่กัน 15 เดอืน สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทย ปิดปรับตัวเพิม่ขึน้ 17.9% 

ดา้นปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกจิไทยปรับตัวฟ้ืนขึน้เป็นลําดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกจิโลก โดย GDP     
ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากทีห่ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหนา้ ดกีว่าตลาดซึง่คาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY 
โดยเครื่องชีท้างเศรษฐกจิขยายตัวดีขึน้ในวงกวา้ง และยังมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดทา้ยของปี อย่างไรก็ด ีปัจจัยที่
สําคัญสําหรับเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในปีหนา้ยังคงขึน้อยู่กับประสทิธภิาพและการแจกจ่ายวัคซนี เพือ่ทีจ่ะทําใหเ้ศรษฐกจิ
กลับเขา้สูภ่าวะปกต ิขณะที่ประเด็นการเมอืง แมยั้งมีการนัดชมุนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโนม้ไม่รุนแรง และการที่รัฐสภารับร่าง
แกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเตรยีมจัดตัง้คณะกรรมการสมานฉันทนั์น้ ชว่ยลดความตงึเครยีดทางการเมอืงไดใ้นระดับหนึง่ 

แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขเศรษฐกจิมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับ ขณะที่
นโยบายการเงนิยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นําโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่สง่ผลใหธ้นาคารกลางท่ัวโลกตอ้งใช ้
นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเชน่เดยีวกัน หนุนการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยปัจจัยที่ตอ้งจับตามองในระยะขา้งหนา้ ยังคง
เป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซนี รวมถงึนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเขา้รับตําแหน่งประธานาธบิดขีอง Joe 
Biden ดา้นตลาดหุน้ไทย ยังมีแนวโนม้ไดร้ับอานิสงคจ์าก Fund Flow ต่างชาตใินระยะขา้งหนา้ แต่การที่ SET Index ปรับตัว
ขึน้มาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19 - 20 เท่า ทําใหอ้าจมี Upside จํากัดในช่วงสัน้ กลยุทธก์ารลงทุนยังตอ้งมี
ความ Selective โดยเนน้หุน้ที่มีแนวโนม้ของผลประกอบการที่ด ีรวมถงึธุรกจิที่จะฟ้ืนตัวไดด้ตีามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 
ในระยะขา้งหนา้ 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี ้

ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2563 แทบทุกประเทศท่ัวโลกตอ้งเผชญิกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่มคีวาม
รุนแรงและสง่ผลกระทบกับเศรษฐกจิโลกมากกว่าทีค่าด การระบาดจากประเทศจนีและกระจายไปยังประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลกอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหห้ลายประเทศกําหนดมาตรการควบคุมที่เขม้งวด มีการประกาศ Lockdown ทําใหเ้ศรษฐกจิชะลอตัวอย่าง
รุนแรง เกดิภาวะการเงนิทีต่งึตัวจากความผันผวนของตลาดเงนิและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุน้ท่ัวโลก โดยกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาดวา่ปีนี้เศรษฐกจิโลกจะหดตัวลง -4.40% ซึง่ดกีว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดอืนมถินุายน ทีค่าด
ว่าจะหดตัวลง -4.90% จากการไดร้ับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกจิจีน อย่างไรก็ดี ไดม้ีการปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกจิโลกในปีหนา้เป็น 5.20% ต่ํากว่าทีค่าดในเดอืนมถิุนายนทีค่าดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.40% ซึง่การฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิโลกยังคงเผชญิกับความไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง รวมทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาที่ยาวนานจากผลกระทบของการ
ระบาดของ COVID-19  

ตัง้แต่ช่วงตน้ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ไดม้ีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 
1.50 - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00 - 1.25% และปรับอีกเป็นครัง้ที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1% 
ลงมาอยู่ที ่0.00 - 0.25% พรอ้มทัง้ประกาศซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) และจากการประชมุครัง้ลา่สดุ
เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน คณะกรรมการ FOMC ไดม้มีตใิหค้งอัตราดอกเบีย้ไดไ้วท้ี ่0.00 - 0.25% โดยระบุวา่จะคงอัตราดอกเบีย้
อยู่ในระดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมนิว่าเป็นระดับการจา้งงานเต็มอัตรา เงนิเฟ้อเร่งตัว
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ขึน้สูร่ะดับ 2% และเกนิระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึง่ โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบีย้จะอยูใ่นระดับต่ําไปถงึปี 2566 
โดยแนวโนม้เศรษฐกจิตอ่จากนี้ยังคงขึน้อยูกั่บพัฒนาการของ COVID-19 ซึง่เป็นปัจจัยกดดันกจิกรรมทางเศรษฐกจิ การจา้งงาน 
รวมทัง้เงนิเฟ้อในระยะใกล ้ 

สําหรับเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลง -6.4% YoY จาก -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหนา้ เป็นการ
ปรับตัวทีด่ขี ึน้กว่าทีต่ลาดคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยในชว่ง 9 เดอืนแรก เศรษฐกจิไทยหดตัว -6.7% ขณะทีป่ระมาณการณ์
ทัง้ปีของสภาพัฒน์คาดว่าจะหดตัว -6% ลดลงจากเดมิที่คาดว่าจะหดตัว -7.8 ถงึ -7.3% ซึง่ในไตรมาส 3 เศรษฐกจิหดตัว
ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้เป็นผลมาจากการส่งออกสนิคา้และบรกิาร ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการใชจ่้ายเพื่อการ
อปุโภคบรโิภคขัน้สดุทา้ยของเอกชนปรับตัวดขีึน้ การใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคขัน้สดุทา้ยของรัฐบาลและการลงทนุภาครัฐขยายตัว
ต่อเนื่อง สําหรับแนวโนม้เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที่ 4 ภายใตแ้นวโนม้สถานการณ์ต่างๆ ทัง้จากปัจจัยภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ หากไมม่ปัีจจัยใดทีเ่ขา้มากระทบรุนแรงก็คาดวา่เศรษฐกจิไทยในไตรมาส 4 จะดขีึน้จากไตรมาสที ่3 หลังจากคลาย
มาตรการ Lockdown ในช่วงตน้ปี ขณะที่การส่งออกแมจ้ะติดลบแต่ก็ติดลบนอ้ยลง โดยปี 2564 คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะ
ขยายตัวในกรอบ 3.5 - 4.5%  

ในส่วนของนโยบายการเงนิของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ไดม้ีการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง 
0.25% ในการประชมุฉุกเฉินเมือ่วันที ่20 มนีาคม 2563 หลังจากประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิจากการระบาดของ COVID-19 
รุนแรงกว่าที่คาด นอกจากนี้ ยังไดอั้ดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กว่า 160,000 ลา้นบาท และออกมาตรการเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงนิ ทัง้การเพิม่สภาพคล่องใหกั้บกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซือ้ขายทุกวันผ่านธนาคารพาณิชย ์
รวมทัง้จัดตัง้กองทุนเพื่อเสรมิสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้อกี 0.25% จาก 0.75% มา
อยู่ที่ 0.50% ในการประชมุวันที ่20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในการประชมุครัง้ล่าสดุ เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน กนง. ไดม้มีติ
เป็นเอกฉันทใ์หค้งอัตราดอกเบีย้ไวท้ี ่0.50% โดยมองว่าเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 ปรับตัวดขีึน้กวา่ทีค่าด แต่มแีนวโนม้ฟ้ืนตัวชา้
และยังตอ้งการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้นโยบายที่อยู่ในระดับต่ําอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ด ีการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิยัง
เปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง และเห็นว่าการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสําคัญต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิ โดยนโยบายการเงนิตอ้งผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงนิและสนิเชือ่ควรเร่งกระจายสภาพคล่องใหต้รงจุด 
รวมทัง้สถาบันการเงนิควรเร่งปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ สําหรับมาตรการทางการคลังมบีทบาทสําคัญในการพยุงเศรษฐกจิ ควรเร่ง
การเบกิจ่ายและใหค้วามชว่ยเหลอืกลุม่ทีเ่ปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งนโยบายดา้นอปุทานเพือ่ปรับรูปแบบธุรกจิและ
ยกระดับทักษะแรงงานเพือ่ชว่ยใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตัวอย่างย่ังยนื 

กองทุนบัวหลวงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวสํ้าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 
อย่างไรก็ตาม หากทศิทางของเศรษฐกจิเปราะบางกว่านี้ ก็อาจจะทําใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยตัดสนิใจปรับลดอัตราดอกเบีย้
ลงต่ํากวา่ 0.50% ไดอ้กีในอนาคต 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่5 มถิุนายน 2563 (วันจดทะเบยีนจัดตัง้กองทุนรวม) ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 กองทุน
ผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 เท่ากับ 1,130.28 ลา้นบาท หรอื 9.8847 
บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่5 ม.ิย. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 9.4845  - 10.0000 - - - 

ผลการดําเนนิงาน 
ของ BM70SSF 4.22 - -1.15 - - - 

เกณฑม์าตรฐาน2 5.48 - 0.61 - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

13.763 - 12.12 - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.653 - 9.99 - - - 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) สดัสว่น 70% 
2) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อาย ุ1-3 ปี สดัสว่น 30% 

3 % ตอ่ปี  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   1,131,892,387.54 100.14 

  หุน้สามญั       

    ธนาคาร       

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

25,440,800.00 2.25 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

22,935,000.00 2.03 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

11,970,000.00 1.06 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

5,879,650.00 0.52 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 

5,810,805.00 0.51 

    พาณิชย ์       

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

15,000,000.00 1.33 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

55,545,050.00 4.91 

บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,118,680.00 0.45 

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,581,460.00 0.85 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

23,108,250.00 2.04 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

23,075,800.00 2.04 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

28,971,000.00 2.56 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

13,697,100.00 1.21 

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

4,132,215.00 0.37 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

8,424,000.00 0.75 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

5,775,350.00 0.51 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

10,488,325.00 0.93 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
 

15,498,000.00 1.37 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

68,816,000.00 6.09 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

14,135,175.00 1.25 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

7,735,025.00 0.68 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

4,052,320.00 0.36 

บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

16,150,000.00 1.43 

    แฟช ัน่       

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

13,286,040.00 1.18 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

12,456,950.00 1.10 

บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

10,659,600.00 0.94 

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) - 748,140.00 0.07 

บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

2,825,154.00 0.25 

    อาหารและเครือ่งดืม่       

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

15,622,000.00 1.38 

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

7,588,350.00 0.67 

    การแพทย ์       

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

35,010,600.00 3.10 

บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จํากัด (มหาชน) 
 

16,027,146.00 1.42 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

66,672,450.00 5.90 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

18,520,350.00 1.64 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

33,190,000.00 2.94 

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

11,021,814.00 0.98 

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

14,625,553.95 1.29 

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

6,807,570.00 0.60 

    บรรจภุณัฑ ์       

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 9,911,850.00 0.88 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

5,075,665.00 0.45 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

13,138,875.00 1.16 

    บรกิารเฉพาะกจิ       

บรษัิท เอสไอเอสบ ีจํากัด (มหาชน) 
 

15,228,435.00 1.35 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

8,580,600.00 0.76 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ       

บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

2,587,052.00 0.23 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

33,011,200.00 2.92 

บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

12,257,340.00 1.08 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

14,034,180.00 1.24 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,194,750.00 0.46 

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

8,851,980.00 0.78 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน       

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล - 6,038,604.60 0.53 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 170,571,542.43 15.09 

        กระทรวงการคลัง - 79,490,875.62 7.03 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 50,050,888.98 4.43 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 31,466,825.96 2.78 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   1,130,277,741.12 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   9.8847 
 
 

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

ไทยจัดทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้ือ
หุน้ การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบียน ประจําปี 
2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  
 หมายถงึ ด ี(Good)   
 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   
 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 250.06 22.12 
2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 
50.05 4.43 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 
4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั / 

ผูร้บัรอง / 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 25,000,000.00 25,961,207.28 
2. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 30,000,000.00 31,063,621.80 
3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 5,000,000.00 5,391,217.29 
4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 15,000,000.00 17,074,829.25 
5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/03/22 AAA 25,000,000.00 25,506,092.10 
6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/05/22 AAA 35,000,000.00 35,053,323.69 
7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 5,000,000.00 5,095,451.04 
8. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/03/23 AAA 5,000,000.00 5,047,198.39 
9. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/09/23 AAA 5,000,000.00 5,011,774.87 

10. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 20,000,000.00 19,999,561.65 
11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/12/20 AAA 20,000,000.00 19,997,361.79 
12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/02/21 AAA 5,000,000.00 4,995,756.00 
13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/08/21 AAA 50,000,000.00 49,865,022.90 
14. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 50,050,888.98 
15. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 2,385,156.36 
16. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 29,081,669.60 
  

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อก
ตราสารหน้ี (Issuer Rating) และตัวตราสารหน้ีแต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 
Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ 
S&P’s 

Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหน้ีไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํ่า A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 
ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของ

คณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 
  2563 
สนิทรพัย ์   
  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,033,192,329.43 บาท) 1,049,231,167.37 
  เงนิฝากธนาคาร 74,140,461.96 
  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 9,624,370.61 
  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,216,640.58 
  สนิทรัพยอ์ืน่ 116,781.43 
     รวมสนิทรัพย ์ 1,134,329,421.95 
    
หนีส้นิ   
  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,541,286.24 
  หนี้สนิอืน่ 190,141.61 
  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 1,867,399.98 
  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 452,853.00 
     รวมหนี้สนิ 4,051,680.83 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,130,277,741.12 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,143,457,015.53 
  กําไรสะสม   
     บัญชปีรับสมดลุ (25,204,639.94) 
     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 12,025,365.53 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,130,277,741.12 

    
จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 114,345,701.5534 
สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 9.8847 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

          
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         
  หุน้สามญั (75.68%)         
    ธนาคาร (6.87%)         
        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     215,600.00 25,440,800.00 
        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)     208,500.00 22,935,000.00 
        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)     140,000.00 11,970,000.00 
        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)     74,900.00 5,879,650.00 
        ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     5,534,100.00 5,810,805.00 

        72,036,255.00 

    พาณิชย ์(10.33%)         
        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน)     400,000.00 15,000,000.00 
        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน)     918,100.00 55,545,050.00 
        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน)     282,800.00 5,118,680.00 
        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)     651,800.00 9,581,460.00 
        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)     560,200.00 23,108,250.00 

        108,353,440.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (4.96%)         
        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน)     61,700.00 23,075,800.00 
        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   783,000.00 28,971,000.00 

        52,046,800.00 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์(1.31%)         
        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน)   320,400.00 13,697,100.00 

        13,697,100.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (14.79%)         
        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน)     483,300.00 4,132,215.00 
        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)     39,000.00 8,424,000.00 
        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     796,600.00 5,775,350.00 
        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)   149,300.00 10,488,325.00 
        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน)     861,000.00 15,498,000.00 
        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน)     1,720,400.00 68,816,000.00 
        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)   146,100.00 14,135,175.00 
        บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)     136,300.00 7,735,025.00 
        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน)   533,200.00 4,052,320.00 
        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน)     340,000.00 16,150,000.00 

        155,206,410.00 

    แฟช ัน่ (1.27%)         
        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน)     626,700.00 13,286,040.00 

        13,286,040.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

     
    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(2.54%)         
        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน)   78,100.00 12,456,950.00 
        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)   507,600.00 10,659,600.00 
        บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จํากัด (มหาชน)     202,200.00 748,140.00 
        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน)     759,450.00 2,825,154.00 

        26,689,844.00 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (2.21%)         
        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)     292,000.00 15,622,000.00 
        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)     207,900.00 7,588,350.00 

        23,210,350.00 

    การแพทย ์(4.86%)         
        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด(มหาชน)     1,628,400.00 35,010,600.00 
        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)     6,309,900.00 16,027,146.00 

        51,037,746.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (8.12%)         
        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน)   379,900.00 66,672,450.00 
        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน)     333,700.00 18,520,350.00 

        85,192,800.00 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ (4.21%)         
        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)     1,659,500.00 33,190,000.00 
        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน)     3,601,900.00 11,021,814.00 

        44,211,814.00 

    สือ่และสิง่พมิพ ์(2.03%)         
        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน)     2,311,500.00 14,446,875.00 
        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน)     884,100.00 6,807,570.00 

        21,254,445.00 

    บรรจุภณัฑ ์(0.94%)         
        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)     234,600.00 9,911,850.00 

        9,911,850.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(1.73%)         
        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน)     156,800.00 5,017,600.00 
        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน)     229,500.00 13,138,875.00 

        18,156,475.00 

    บรกิารเฉพาะกจิ (1.45%)         
        บรษัิท เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน)     1,682,700.00 15,228,435.00 

        15,228,435.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

     
    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(0.82%)         
        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน)     1,225,800.00 8,580,600.00 

        8,580,600.00 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (0.25%)         
        บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)     765,400.00 2,587,052.00 

        2,587,052.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(5.65%)         
        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)     515,800.00 33,011,200.00 
        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   1,339,600.00 12,257,340.00 
        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน)     1,375,900.00 14,034,180.00 

        59,302,720.00 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (1.34%)         
        บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน)     188,900.00 5,194,750.00 
        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)     1,255,600.00 8,851,980.00 

        14,046,730.00 

  รวมหุน้สามญั       794,036,906.00 

  พนัธบตัร (23.76%)         
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (16.25%)   

 
    

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นที ่1/3ปี/2562 1.8100 25/03/2022 25,000,000.00 25,423,030.46 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2/2ปี/2563 0.6100 25/05/2022 35,000,000.00 35,049,814.10 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2562 1.4400 16/09/2022 5,000,000.00 5,080,459.26 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่1/3ปี/2563 0.9200 23/03/2023 5,000,000.00 5,038,502.50 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2563 0.6500 28/09/2023 5,000,000.00 5,006,076.24 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่35/91/63   03/12/2020 20,000,000.00 19,999,561.65 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่23/183/63   11/12/2020 20,000,000.00 19,997,361.79 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่46/91/63   18/02/2021 5,000,000.00 4,995,756.00 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่8/364/63   05/08/2021 50,000,000.00 49,865,022.90 

        170,455,584.90 

    กระทรวงการคลงั (7.51%)         
        พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอื 
            กองทนุฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
            ครัง้ที ่3 

2.00 17/12/2022 25,000,000.00 25,732,440.28 

        พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอื 
            กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
            2562 ครัง้ที ่4 

1.4500 17/12/2024 30,000,000.00 30,864,594.30 

        พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้ใหกู้ต้อ่ในปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 

2.1250 17/12/2026 5,000,000.00 5,342,604.29 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

     
        พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอื 
            กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.   
            2561 ครัง้ที ่2 

2.8750 17/12/2028 15,000,000.00 16,877,517.60 

        78,817,156.47 

  รวมพนัธบตัร       249,272,741.37 

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (0.56%)         
    บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั (0.56%)         
        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล     448,600.00 5,921,520.00 

        5,921,520.00 

  รวมหนว่ยลงทนุประเภทตราสารทนุ       5,921,520.00 
รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ       1,049,231,167.37 
รวมเงนิลงทนุ       1,049,231,167.37 
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แต ่5 มถินุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)    

  บาท 

 2563 
รายไดจ้ากการลงทุน   
  รายไดจ้ากเงนิปันผล 4,811,922.95 
  รายไดด้อกเบีย้ 874,688.98 
  รายไดอ้ืน่ 35,221.20 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 5,721,833.13 

    
คา่ใชจ้า่ย   
  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 7,516,052.34 
  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 100,213.99 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 250,535.02 
  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 19,833.20 
  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 2,323,519.07 

     รวมคา่ใชจ่้าย 10,210,153.62 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (4,488,320.49) 

    
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   
  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 474,848.08 
  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 16,038,837.94 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 16,513,686.02 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 12,025,365.53 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่5 มถินุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุรวม) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)         7,024.35 0.75 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)           93.66 0.01 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee)           234.14  0.03 

คา่โฆษณา (Advertising Expenses) 1,666.45 0.18 

คา่ใชจ่้ายในการจัดพมิพเ์อกสาร (Printing Expenses) 162.07 0.02 

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (Expenses Withholding Tax) 145.04 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost)           3,290.50  0.35 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense)           230.77  0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3         9,556.48  1.02 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่5 มถินุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุรวม) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   
PTR = 1,011,945,385.78 
  957,415,266.91 
   
PTR = 1.06 

 

หมายเหต:ุ  PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทาํใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมือเพือ่การลงทุน 
เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่5 มถินุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุรวม) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด  16.72 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 9.44 
3 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด    8.75 
4 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด   8.04 
5 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)     7.16 
6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)     6.49 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  6.48 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด  6.29 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด  6.27 
10 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด   6.07 
11 อืน่ๆ 18.29 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเทา่กับ 3,520,838.85 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่5 มถินุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุรวม) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารทหารไทย จํากัด )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารทสิโก ้จํากัด )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารยโูอบ ีจํากัด )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ )ไทย  (

จํากัด )มหาชน (  
เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์. เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์
เอ็น .วี .  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล แอสโซซิ
เอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
เอกสาร Research และ Indicative Yield 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์
บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 4 ธันวาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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


