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เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนผสมบ ัวหลวง 70/30 เพือ
่ การออม (BM70SSF)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ น
้ โลกปรั บ ตั ว เพิ่ม ขึ้น ในเดือ นพฤศจิก ายน 2563 หนุ น โดยปั จจั ย บวกจากความชั ด เจนของการเลื อ กตั ้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได ้เป็ นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความร ้อนแรงของนโยบายการค ้า
ระหว่างประเทศ และความคืบหน ้าของการพัฒ นาวัคซีนต ้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบริษัทสําคัญ ได ้แก่ Pfizer และ
้ รายวันทั่วโลกทีย
Moderna รายงานผลการทดลองทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ซึง่ ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู ้ติดเชือ
่ ังคงอยู่ในระดับสูง
ในขณะนี้ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ง ผลให เ้ กิด ภาวะ Risk on ในตลาดสิน ทรั พ ย์เสี่ย ง โดยดั ช นี ต ลาดหุ ้นโลก (MSCI World Index)
ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 12.7% จากเดือนก่อนหน ้าทีม
่ ก
ี ารปรับฐานลงประมาณ -3%
ปั จ จั ยข ้างต ้น สร ้างความคาดหวังเชิงบวกต่อ แนวโน ม
้ การฟื้ นตั วของเศรษฐกิจในระยะข ้างหน า้ โดยความเสี่ย งของ
สงครามการค ้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็ นบวกต่อภาพการค ้าของโลก ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทํ าให ้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ต่ า งๆ และการท่ อ งเที่ ย ว สามารถฟื้ นตั ว ได เ้ ป็ นปกติม ากยิ่ง ขึ้น ส่ ง ผลให ต
้ ลาดหุ น
้ ทั่ ว โลกปรั บ ตั ว ดีข ึ้น โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน
้ โดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็ นในกลุ่มหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) ได ้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน
และสินค ้าอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ช่วยหนุนให ้ตลาดหุ ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมภ
ิ าคเอเชีย ซึง่ มีสัดส่วนหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงใน
ดัชนี เมือ
่ เทียบกับตลาดหุ ้นในประเทศพั ฒนาแล ้ว (DM) ปรับตัวขึน
้ ได ้ดีรวมทัง้ ตลาดหุ ้นไทยด ้วย โดยมีกระแสเงินลงทุน (Fund
้ สุทธิ 3.3 หมื่นล ้านบาทในเดือนนี้ ซึง่ เป็ นการซือ
้ สุทธิเดือนแรกหลังจาก
Flow) จากต่างชาติไหลเข ้าสู่ตลาดหุ ้นไทยด ้วยยอดซือ
ขายสุทธิตด
ิ ต่อกัน 15 เดือน ส่งผลให ้ตลาดหุ ้นไทย ปิ ดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 17.9%
ด ้านปั จจั ยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยปรั บตั วฟื้ นขึน
้ เป็ นลํ าดั บ เป็ นไปในทิศทางเดียวกั บเศรษฐกิจโลก โดย GDP
ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากทีห
่ ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน ้า ดีกว่าตลาดซึง่ คาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY
้ างเศรษฐกิจขยายตัวดีขน
โดยเครื่องชีท
ึ้ ในวงกว ้าง และยั งมีแนวโน ้มฟื้ นตัวต่อเนื่ องในไตรมาสสุดท ้ายของปี อย่างไรก็ ด ี ปั จจัยที่
สําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี หน ้ายังคงขึน
้ อยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพือ
่ ทีจ
่ ะทําให ้เศรษฐกิจ
่ าวะปกติ ขณะที่ประเด็นการเมือง แม ้ยังมีการนั ดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน ้มไม่รุนแรง และการที่รัฐสภารับร่าง
กลับเข ้าสูภ
แก ้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตัง้ คณะกรรมการสมานฉันท์นัน
้ ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได ้ในระดับหนึง่
แนวโน ม
้ การลงทุ น ในระยะข ้างหน า้ ตั ว เลขเศรษฐกิจ มีแ นวโน ม
้ ฟื้ นตั ว ขึ้น อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปเป็ นลํ า ดั บ ขณะที่
นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นํ าโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่ ส่งผลให ้ธนาคารกลางทั่วโลกต ้องใช ้
่ ง โดยปั จจัยที่ต ้องจับตามองในระยะข ้างหน ้า ยังคง
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย
เป็ นประเด็ น การแพร่ระบาดและการพั ฒ นาวัค ซีน รวมถึงนโยบายของสหรัฐฯ หลั งการเข ้ารับ ตํ าแหน่ งประธานาธิบ ดีข อง Joe
Biden ด ้านตลาดหุ ้นไทย ยังมีแนวโน ้มได ้รับอานิสงค์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะข ้างหน ้า แต่การที่ SET Index ปรับตั ว
้ กลยุทธ์การลงทุนยังต ้องมี
ขึน
้ มาเร็ วอยู่ในระดับปั จจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19 - 20 เท่า ทํ าให ้อาจมี Upside จํ ากัดในช่วงสัน
ความ Selective โดยเน ้นหุ ้นที่มีแนวโน ้มของผลประกอบการที่ด ี รวมถึงธุรกิจที่จะฟื้ นตัวได ้ดีตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในระยะข ้างหน ้า
ภาพรวมตลาดตราสารหนี้
ตัง้ แต่ชว่ งต ้นปี 2563 แทบทุกประเทศทั่วโลกต ้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่ มีความ
รุนแรงและส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าทีค
่ าด การระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปยังประเทศอืน
่ ๆ ทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ ว ส่ง ผลให ้หลายประเทศกํ าหนดมาตรการควบคุม ที่เข ้มงวด มีก ารประกาศ Lockdown ทํ าให ้เศรษฐกิจ ชะลอตั ว อย่า ง
รุนแรง เกิดภาวะการเงินทีต
่ งึ ตัวจากความผันผวนของตลาดเงินและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ ้นทั่วโลก โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปี นี้เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง -4.40% ซึง่ ดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิถน
ุ ายน ทีค
่ าด
ว่าจะหดตั ว ลง -4.90% จากการได ้รับ แรงหนุ น จากการขยายตั วของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ ด ี ได ้มีก ารปรั บ ลดคาดการณ์ ก าร
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี หน ้าเป็ น 5.20% ตํ่ากว่าทีค
่ าดในเดือนมิถุนายนทีค
่ าดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.40% ซึง่ การฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจ โลกยัง คงเผชิญ กั บ ความไม่แ น่ น อนและไม่ต่อ เนื่ อง รวมทั ง้ ต ้องใช ้ระยะเวลาที่ย าวนานจากผลกระทบของการ
ระบาดของ COVID-19
ตั ง้ แต่ช่ว งต ้นปี ที่ผ่ านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน สหรัฐ (FOMC) ได ้มีก ารปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ย นโยบายจาก
1.50 - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00 - 1.25% และปรับอีกเป็ นครัง้ ที่ 2 ในวัน ที่ 15 มีน าคม เพื่อ ลดอั ตราดอกเบี้ย นโยบายลงอีก 1%
้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจากการประชุมครัง้ ล่าสุด
ลงมาอยู่ที่ 0.00 - 0.25% พร ้อมทัง้ ประกาศซือ
เมือ
่ วันที่ 5 พฤศจิกายน คณะกรรมการ FOMC ได ้มีมติให ้คงอัตราดอกเบีย
้ ได ้ไว ้ที่ 0.00 - 0.25% โดยระบุวา่ จะคงอัตราดอกเบีย
้
อยู่ในระดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็ นระดับการจ ้างงานเต็มอัตรา เงินเฟ้ อเร่งตัว
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ขึน
้ สูร่ ะดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควรเป็ นระยะเวลาหนึง่ โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบีย
้ จะอยูใ่ นระดับตํ่าไปถึงปี 2566
โดยแนวโน ้มเศรษฐกิจต่อจากนี้ยังคงขึน
้ อยูก
่ ับพัฒนาการของ COVID-19 ซึง่ เป็ นปั จจัยกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ ้างงาน
รวมทัง้ เงินเฟ้ อในระยะใกล ้
สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลง -6.4% YoY จาก -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน ้า เป็ นการ
ปรับตัวทีด
่ ข
ี น
ึ้ กว่าทีต
่ ลาดคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยในช่วง 9 เดือนแรก เศรษฐกิจไทยหดตัว -6.7% ขณะทีป
่ ระมาณการณ์
ทั ง้ ปี ของสภาพั ฒ น์ค าดว่า จะหดตั ว -6% ลดลงจากเดิม ที่ค าดว่า จะหดตั ว -7.8 ถึง -7.3% ซึง่ ในไตรมาส 3 เศรษฐกิจ หดตั ว
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน ้าเป็ นผลมาจากการส่งออกสินค ้าและบริการ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการใช ้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคขัน
้ สุดท ้ายของเอกชนปรับตัวดีขน
้ึ การใช ้จ่ายเพือ
่ การอุปโภคขัน
้ สุดท ้ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัว
ต่อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ แนวโน ม
้ เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่ 4 ภายใต ้แนวโน ม
้ สถานการณ์ ต่า งๆ ทั ง้ จากปั จ จั ย ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ หากไม่มป
ี ั จจัยใดทีเ่ ข ้ามากระทบรุนแรงก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 จะดีขน
ึ้ จากไตรมาสที่ 3 หลังจากคลาย
มาตรการ Lockdown ในช่ ว งต ้นปี ขณะที่ ก ารส่ ง ออกแม จ้ ะติด ลบแต่ ก็ ต ิด ลบน อ
้ ยลง โดยปี 2564 คาดว่า เศรษฐกิจ ไทยจะ
ขยายตัวในกรอบ 3.5 - 4.5%
ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได ้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบายลง
0.25% ในการประชุมฉุกเฉินเมือ
่ วันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19
รุ น แรงกว่ า ที่ ค าด นอกจากนี้ ยั ง ได อ้ ั ด ฉี ด สภาพคล่ อ งในตลาดตราสารหนี้ ก ว่ า 160,000 ล า้ นบาท และออกมาตรการเพื่ อ
ื้ ขายทุกวัน ผ่านธนาคารพาณิ ช ย์
สนั บสนุน เสถีย รภาพตลาดการเงิน ทั ง้ การเพิม
่ สภาพคล่อ งให ้กั บกองทุน รวมตราสารหนี้ที่ซ อ
รวมทัง้ จัดตัง้ กองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมีการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ อีก 0.25% จาก 0.75% มา
อยู่ที่ 0.50% ในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครัง้ ล่าสุด เมือ
่ วันที่ 18 พฤศจิกายน กนง. ได ้มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ให ้คงอัตราดอกเบีย
้ ไว ้ที่ 0.50% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปรับตัวดีขน
ึ้ กว่าทีค
่ าด แต่มแ
ี นวโน ้มฟื้ นตัวช ้า
และยังต ้องการแรงสนั บสนุนจากอัตราดอกเบีย
้ นโยบายที่อยู่ในระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ด ี การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยัง
เปราะบางและมีค วามไม่แน่ น อนสูง และเห็ นว่า การประสานนโยบายระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ มีค วามสํ าคัญ ต่อการฟื้ นตั วของ
่ ควรเร่งกระจายสภาพคล่องให ้ตรงจุด
เศรษฐกิจ โดยนโยบายการเงินต ้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชือ
รวมทัง้ สถาบันการเงินควรเร่งปรับปรุงโครงสร ้างหนี้ สําหรับมาตรการทางการคลังมีบทบาทสําคัญในการพยุงเศรษฐกิจ ควรเร่ง
การเบิกจ่ายและให ้ความช่วยเหลือกลุม
่ ทีเ่ ปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งนโยบายด ้านอุปทานเพือ
่ ปรับรูปแบบธุรกิจและ
ยกระดับทักษะแรงงานเพือ
่ ช่วยให ้เศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างยั่งยืน
กองทุ น บั วหลวงมองว่า ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะคงอั ต ราดอกเบี้ย นโยบายไว ้สํ า หรั บ ช่ว งครึง่ ปี แรกของปี 2564
อย่างไรก็ตาม หากทิศทางของเศรษฐกิจเปราะบางกว่านี้ ก็อาจจะทําให ้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย
้
ลงตํ่ากว่า 0.50% ได ้อีกในอนาคต
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวม) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุน
ิ สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 1,130.28 ล ้านบาท หรือ 9.8847
ผสมบั วหลวง 70/30 เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สน
บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนบั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือ หน่วยลงทุนทุก ท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง

BM70SSF | 2

BM70SSF | 3

ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

ตงแต่
ั้
31 ส.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ค. 63

% ต่อปี
ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
ว ันที่ 5 มิ.ย. 63

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
29 พ.ย. 62 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 60 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 58

9.4845

-

10.0000

-

-

-

ผลการดําเนินงาน
ของ BM70SSF

4.22

-

-1.15

-

-

-

เกณฑ์มาตรฐาน2

5.48

-

0.61

-

-

-

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

13.763

-

12.12

-

-

-

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

10.653

-

9.99

-

-

-

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1
2

3

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง
เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน 70%
2) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30%
% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

1,131,892,387.54

100.14

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

25,440,800.00

2.25

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

22,935,000.00

2.03

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

11,970,000.00

1.06

บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

5,879,650.00

0.52

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5,810,805.00

0.51

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

15,000,000.00

1.33

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

55,545,050.00

4.91

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

5,118,680.00

0.45

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

9,581,460.00

0.85

23,108,250.00

2.04

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

23,075,800.00

2.04

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

28,971,000.00

2.56

13,697,100.00

1.21

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

4,132,215.00

0.37

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

8,424,000.00

0.75

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5,775,350.00

0.51

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

10,488,325.00

0.93

บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

15,498,000.00

1.37

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

68,816,000.00

6.09

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

14,135,175.00

1.25

7,735,025.00

0.68

หุน
้ สาม ัญ
ธนาคาร

พาณิชย์

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
ชิน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

4,052,320.00

0.36

16,150,000.00

1.43

13,286,040.00

1.18

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

12,456,950.00

1.10

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

10,659,600.00

0.94

748,140.00

0.07

2,825,154.00

0.25

15,622,000.00

1.38

7,588,350.00

0.67

ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

35,010,600.00

3.10

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

16,027,146.00

1.42

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

66,672,450.00

5.90

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

18,520,350.00

1.64

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

33,190,000.00

2.94

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

11,021,814.00

0.98

14,625,553.95

1.29

6,807,570.00

0.60

9,911,850.00

0.88

5,075,665.00

0.45

13,138,875.00

1.16

15,228,435.00

1.35

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
่ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหล ักทร ัพย์

บริษัท ศักดิส
์ ยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท ราชธานีลส
ิ ซิง่ จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ
่ งดืม
่
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
การแพทย์

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ

่ และสิง่ พิมพ์
สือ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

-

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)
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ระด ับ CG
Scoring

รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
8,580,600.00

0.76

2,587,052.00

0.23

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

33,011,200.00

2.92

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

12,257,340.00

1.08

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

14,034,180.00

1.24

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

5,194,750.00

0.46

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

8,851,980.00

0.78

-

6,038,604.60

0.53

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

170,571,542.43

15.09

กระทรวงการคลัง

-

79,490,875.62

7.03

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

50,050,888.98

4.43

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

31,466,825.96

2.78

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ั
การท่องเทีย
่ วและสนทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ

้ ฐาน
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน
่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคม ดิจท
ิ ัล
พ ันธบ ัตร

เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

1,130,277,741.12

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

9.8847

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดข
ี องบริษั ทจดทะเบียน
ไทยจัดทําขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือ
หุ ้น การปฏิบั ต ิต่ อ ผู ถ้ ือ หุ น
้ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น บทบาทของผู ้มี ส่ว นได ้เสีย การเปิ ดเผยข อ้ มู ล และความโปร่ ง ใส และความ
รับ ผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ คะแนนที่ป รากฎอ ้างอิงตามรายงานการกํากับ ดูแ ลกิจการบริษั ท จดทะเบียน ประจํ าปี
2563
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง
ดี (Good)
หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุม
่ ของตราสาร

1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

250.06

22.12

50.05

4.43

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563

-

-
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ํา้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

1. พันธบัตร

กระทรวงการคลัง

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ
AAA
กระทรวงการคลัง 17/12/22

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/03/22

AAA

25,000,000.00

25,506,092.10

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/05/22

AAA

35,000,000.00

35,053,323.69

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

16/09/22

AAA

5,000,000.00

5,095,451.04

8. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/03/23

AAA

5,000,000.00

5,047,198.39

9. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/09/23

AAA

5,000,000.00

5,011,774.87

10. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/12/20

AAA

20,000,000.00

19,999,561.65

11. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

11/12/20

AAA

20,000,000.00

19,997,361.79

12. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/02/21

AAA

5,000,000.00

4,995,756.00

13. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/08/21

AAA

50,000,000.00

49,865,022.90

14. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

50,050,888.98

15. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

2,385,156.36

16. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

29,081,669.60

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออก
อันดับความน่าเชือ
ตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตั ว ตราสารหนี้ แ ต่ ล ะรุ่ น (Issue Rating) ซึ่ง จั ด ทํ า โดยบริษั ทจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่อ ถือ (Credit
Rating Agency: CRA)
Fitch

Moody’s

AAA (tha)

TRIS/
S&P’s
AAA

AA+ (tha)
AA (tha)
AA- (tha)
A+ (tha)
A (tha)
A- (tha)
BBB+ (tha)
BBB (tha)
BBB- (tha)

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Aaa

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่
สามารถชําระหนี้ได ้ตามกําหนด
่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจํ าแนกความแตกต่างของ
• อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
คุณภาพของอันดับความน่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

บาท
2563
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 1,033,192,329.43 บาท)
เงินฝากธนาคาร

1,049,231,167.37
74,140,461.96

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

9,624,370.61

ลูกหนี้จากดอกเบีย
้ และเงินปั นผล

1,216,640.58

สินทรัพย์อน
ื่
รวมสินทรัพย์

116,781.43
1,134,329,421.95

ิ
หนีส
้ น
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่

1,541,286.24

้ เงินลงทุน
เจ ้าหนี้จากการซือ

1,867,399.98

เจ ้าหนี้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สุทธิ

190,141.61
452,853.00
4,051,680.83
1,130,277,741.12

สินทร ัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

1,143,457,015.53

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทร ัพย์สุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกจําหน่ายแล ้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สท
ุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

(25,204,639.94)
12,025,365.53
1,130,277,741.12
114,345,701.5534
9.8847
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญ (75.68%)
ธนาคาร (6.87%)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

215,600.00

25,440,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

208,500.00

22,935,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

140,000.00

11,970,000.00

74,900.00

5,879,650.00

5,534,100.00

5,810,805.00

บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

72,036,255.00
พาณิชย์ (10.33%)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

400,000.00

15,000,000.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

918,100.00

55,545,050.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

282,800.00

5,118,680.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

651,800.00

9,581,460.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

560,200.00

23,108,250.00
108,353,440.00

ว ัสดุกอ
่ สร้าง (4.96%)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

61,700.00

23,075,800.00

783,000.00

28,971,000.00
52,046,800.00

้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (1.31%)
ชิน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

320,400.00

13,697,100.00
13,697,100.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค (14.79%)
บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

483,300.00

4,132,215.00

39,000.00

8,424,000.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

796,600.00

5,775,350.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

149,300.00

10,488,325.00

บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

861,000.00

15,498,000.00

1,720,400.00

68,816,000.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

146,100.00

14,135,175.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

136,300.00

7,735,025.00

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จํากัด (มหาชน)

533,200.00

4,052,320.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

340,000.00

16,150,000.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

155,206,410.00
่ ั (1.27%)
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

626,700.00

13,286,040.00
13,286,040.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

เงินทุนและหล ักทร ัพย์ (2.54%)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

78,100.00

12,456,950.00

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

507,600.00

10,659,600.00

บริษัท ศักดิส
์ ยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

202,200.00

748,140.00

บริษัท ราชธานีลส
ิ ซิง่ จํากัด (มหาชน)

759,450.00

2,825,154.00
26,689,844.00

อาหารและเครือ
่ งดืม
่ (2.21%)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

292,000.00

15,622,000.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

207,900.00

7,588,350.00
23,210,350.00

การแพทย์ (4.86%)
ิ เวชการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

1,628,400.00

35,010,600.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

6,309,900.00

16,027,146.00
51,037,746.00

่ สาร (8.12%)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

379,900.00

66,672,450.00

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

333,700.00

18,520,350.00
85,192,800.00

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ (4.21%)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

1,659,500.00

33,190,000.00

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

3,601,900.00

11,021,814.00
44,211,814.00

่ และสิง่ พิมพ์ (2.03%)
สือ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

2,311,500.00

14,446,875.00

884,100.00

6,807,570.00
21,254,445.00

บรรจุภ ัณฑ์ (0.94%)
บริษัท เอสซีจ ี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

234,600.00

9,911,850.00
9,911,850.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์ (1.73%)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

156,800.00

5,017,600.00

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

229,500.00

13,138,875.00
18,156,475.00

บริการเฉพาะกิจ (1.45%)
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)

1,682,700.00

15,228,435.00
15,228,435.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

พ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์ (0.82%)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

1,225,800.00

8,580,600.00
8,580,600.00

การท่องเทีย
่ วและส ันทนาการ (0.25%)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

765,400.00

2,587,052.00
2,587,052.00

ขนส่งและโลจิสติกส์ (5.65%)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

515,800.00

33,011,200.00

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1,339,600.00

12,257,340.00

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

1,375,900.00

14,034,180.00
59,302,720.00

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.34%)
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

188,900.00

5,194,750.00

1,255,600.00

8,851,980.00
14,046,730.00

รวมหุน
้ สาม ัญ

794,036,906.00

พ ันธบ ัตร (23.76%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (16.25%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี /2562

1.8100

25/03/2022

25,000,000.00

25,423,030.46

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี /2563

0.6100

25/05/2022

35,000,000.00

35,049,814.10

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี /2562

1.4400

16/09/2022

5,000,000.00

5,080,459.26

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี /2563

0.9200

23/03/2023

5,000,000.00

5,038,502.50

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี /2563

0.6500

28/09/2023

5,000,000.00

5,006,076.24

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/63

03/12/2020

20,000,000.00

19,999,561.65

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/183/63

11/12/2020

20,000,000.00

19,997,361.79

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/63

18/02/2021

5,000,000.00

4,995,756.00

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/63

05/08/2021

50,000,000.00

49,865,022.90
170,455,584.90

กระทรวงการคล ัง (7.51%)
พันธบัตรรัฐบาลเพือ
่ การปรับโครงสร ้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนฟื้ นฟูฯ ระยะทีส
่ อง) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ครัง้ ที่ 3

2.00

17/12/2022

25,000,000.00

25,732,440.28

พันธบัตรรัฐบาลเพือ
่ การปรับโครงสร ้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูฯ ระยะทีส
่ อง) ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครัง้ ที่ 4

1.4500

17/12/2024

30,000,000.00

30,864,594.30

พันธบัตรรัฐบาลเพือ
่ การบริหารหนี้ให ้กู ้ต่อในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครัง้ ที่ 1

2.1250

17/12/2026

5,000,000.00

5,342,604.29
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

่ หล ักทร ัพย์
ชือ

พันธบัตรรัฐบาลเพือ
่ การปรับโครงสร ้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูฯ ระยะทีส
่ อง) ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 ครัง้ ที่ 2

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

2.8750

17/12/2028

15,000,000.00

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)
16,877,517.60

78,817,156.47
รวมพ ันธบ ัตร

249,272,741.37

้ ฐาน (0.56%)
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน
บลจ. ไทยพาณิชย์ จําก ัด (0.56%)
กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคม ดิจท
ิ ัล

448,600.00

5,921,520.00
5,921,520.00

รวมหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน

5,921,520.00

ิ ในประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

1,049,231,167.37

รวมเงินลงทุน

1,049,231,167.37
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งบกําไรขาดทุน
้ สุดว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
5 มิถน
ุ ายน 2563 (ว ันจดทะเบียนจ ัดตงกองทุ
ั้
น) สิน
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

บาท
2563
รายได้จากการลงทุน
รายได ้จากเงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
้
รายได ้อืน
่
รวมรายได ้จากการลงทุน
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ ทัง้ สิน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึน
้
การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

4,811,922.95
874,688.98
35,221.20
5,721,833.13

7,516,052.34
100,213.99
250,535.02
19,833.20
2,323,519.07
10,210,153.62
(4,488,320.49)

474,848.08
16,038,837.94
16,513,686.02
12,025,365.53
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2563 (ว ันจดทะเบียนจ ัดตงกองทุ
ั้
นรวม) ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

จํานวนเงิน
หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละของ
ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

7,024.35

0.75

93.66

0.01

234.14

0.03

1,666.45

0.18

ค่าใช ้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร (Printing Expenses)

162.07

0.02

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย (Expenses Withholding Tax)

145.04

0.02

3,290.50

0.35

230.77

0.02

9,556.48

1.02

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)
ค่าโฆษณา (Advertising Expenses)

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1
2
3

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูล ค่าเพิม
่ อนึ่ง การคํ านวณค่าธรรมเนีย มการจั ดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนีย มนาย
ิ สุทธิกอ
ทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2563 (ว ันจดทะเบียนจ ัดตงกองทุ
ั้
นรวม) ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

1,011,945,385.78
957,415,266.91

PTR =

1.06

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ: PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั ้น
ิ ที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์ส น
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีก ารซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์ส น
่ นมือเพือ
่ การลงทุน
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวม
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
ของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2563 (ว ันจดทะเบียนจ ัดตงกองทุ
ั้
นรวม) ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

16.72

2

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

9.44

3

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

8.75

4

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

8.04

5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

7.16

6

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

6.49

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

6.48

8

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

6.29

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

6.27

10

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

6.07

11

อืน
่ ๆ

18.29
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,520,838.85 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหกเดือน
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2563 (ว ันจดทะเบียนจ ัดตงกองทุ
ั้
นรวม) ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
เอกสาร Research และ Indicative Yield

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์
เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
(มหาชน) จํากัด

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์.

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์
เอ็น.วี.

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ แนล แอสโซซิ
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน
่
เอชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคาร Société Générale

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ จํากัด
ปอเรชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

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

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จํากัด

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์
เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 4 ธันวาคม 2563
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

