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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล (BSIRICG) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังต่อไปนี้ 

 ภาพรวมตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกยังคงปรับตัวผันผวน โดยปรับตัวลงในช่วงแรกของเดือน และปิดลดลง 8.6% ในเดอืนมถิุนายน โดย
ประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันตลาดมาจากตัวเลขอัตราเงนิเฟ้อสหรัฐอเมรกิา เดอืนพฤษภาคม ที ่8.6% ซึง่สงูกวา่ทีต่ลาดคาดการณ์ 
ตามมาดว้ยการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชมุเดอืนมถินุายน ทีส่งูถงึ 75bps เป็นครัง้แรก
นับตัง้แตปี่ 2537 เพือ่ควบคมุเงนิเฟ้อ สง่ผลตอ่สภาพคล่องในระบบการเงนิ และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิของประเทศพัฒนาแลว้
ใหช้ะลอตัวลงจนมคีวามเสีย่งเขา้สูภ่าวะถดถอย ซึง่ตลาดไดส้ะทอ้นความกังวลดังกล่าวผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ที่ลดระดับลงในช่วงปลายเดอืน และสนิคา้โภคภัณฑห์ลายรายการที่เร ิม่ปรับตัวลดลง ยกเวน้ราคาน้ํามันที่ชะลอตัวลง
เพยีงเล็กนอ้ย ซึง่จะสง่ผลชว่ยใหตั้วเลขอัตราเงนิเฟ้อลดความรอ้นแรงลงในระยะขา้งหนา้ อย่างไรก็ด ีตลาดอาจใหค้วามสําคัญ
กับตัวเลขเศรษฐกจิมากขึน้ ทัง้ภาคการจา้งงาน ภาคการบรโิภค และภาคการผลติ เป็นตน้ โดยถา้หากเศรษฐกจิสามารถ
ประคองตัวไดใ้นขณะที่นโยบายการเงนิมีความเขม้งวดขึน้ และเงนิเฟ้อสามารถควบคุมได ้ก็จะทําใหน้โยบายการเงินไม่
จําเป็นตอ้งเขม้งวดมากเกนิไป ซึง่จะเป็นบวกตอ่เศรษฐกจิโดยภาพรวมและหนุนการลงทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งได ้

 ในดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ แมว้่าภาพรวมเศรษฐกจิสหรัฐฯ และยูโรโซนในช่วงครึง่ปีแรกจะยังคงฟ้ืนตัวไดด้ ีแต่ก็ตอ้ง
เผชญิกับระดับอัตราเงนิเฟ้อที่สูง ซึง่อาจส่งผลต่อกําลังซือ้ผูบ้รโิภคและการลงทุนของภาคธุรกจิ โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นัน้ 
ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคเริม่ส่งสัญญาณลดลงจากความกังวลดา้นเงนิเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกจิ 
ยูโรโซน ยังคงไดร้ับผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและดา้นพลังงาน จากสงครามยูเครนและรัสเซยีที่ยดืเยื้อ ซึง่ถา้หากทําใหเ้กดิ
การประนีประนอมกันได ้ก็อาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่มีในวงกวา้งลงได ้ดา้นเศรษฐกจิจีน แมท้ี่ผ่านมาเผชญิกับการ 
Lockdown ในเมอืงใหญ่ แต่การเริม่ผ่อนคลายมาตรการและแรงหนุนจากการกระตุน้เศรษฐกจิจากทางภาครัฐ มแีนวโนม้ทําให ้
เศรษฐกจิจนีครึง่ปีหลังฟ้ืนตัวดขีึน้ อย่างไรก็ด ีตลาดคาดการณ์เศรษฐกจิจนีจะเตบิโตเพยีง 4.5% ห่างจากเป้าหมายของภาครัฐ
ที ่5.5% โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกมแีนวโนม้ทีจ่ะชะลอตัวลงจากชว่งทีผ่่านมา ทําใหใ้นเดอืนมถินุายน World Bank ไดม้ี
การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกจิโลกลงจากเดมิ 4.1% เป็น 2.9% สะทอ้นผลของปัจจัยลบทัง้หลายขา้งตน้ ทีจ่ะยังคงกดดันการ
เตบิโตของเศรษฐกจิในระยะถัดไป 

 ดา้นตลาดหุน้ไทยปรับตัวในทศิทางเดยีวกัน โดยปรับลดลง 5.7% ซึง่ใกลเ้คยีงกับตลาดอืน่ในภูมภิาคอาเซยีนและ
ดกีว่าตลาดหุน้โลกเล็กนอ้ย ดว้ยกจิกรรมทางเศรษฐกจิไทยจะกําลังฟ้ืนตัวกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิรวมถงึการเปิดรับนักท่องเที่ยว
โดยยกเลกิระบบ Thailand Pass จะเป็นปัจจัยหนุนใหเ้ศรษฐกจิไทยยังเป็นการขยายตัว แต่ปัจจัยจากค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าจาก
ทศิทางอัตราดอกเบีย้สหรัฐฯ ก็กระตุน้ในเกดิ Fund Flow ไหลออก โดยในเดอืนมถิุนายน นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิราว 2.9 
หมื่นลา้นบาท เป็นเดือนแรกในรอบ 7 เดือนและทําใหย้อดซือ้สุทธตัิง้แต่ตน้ปี 2565 ลดลงเหลือราว 1.1 แสนลา้นบาท ซึง่
หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ในรอบล่าสุด ทําใหต้ลาดคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) น่าจะเริม่ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้เพือ่ลดสว่นตา่งกับอัตราดอกเบีย้นโยบายของสหรัฐฯ 

ดา้นผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนไตรมาส 2 ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีแนวโนม้ชะลอตัวลง QoQ จากการที่ตน้ทุน 
การผลติทีเ่พิม่ขึน้ไดท้ยอยส่งผลกระทบต่ออัตราการทํากําไรในหลายอุตสาหกรรม แต่ว่าดว้ยแนวโนม้ราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ี่
ปรับตัวลดลงบา้งแลว้ ทําใหค้าดว่าอัตรากําไรน่าจะเป็นจุดต่ําสดุในช่วง 1-2 ไตรมาสขา้งหนา้ ทําใหค้าดว่าตลาดจะเริม่เปลีย่น
การใหน้ํ้าหนักจากหุน้ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากธมี Rising Inflation ไปยังกลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์จากราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีล่ดลงมากขึน้ 
และยังคงน้ําหนักกับหุน้ทีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปิดประเทศ แมว้า่มลูคา่จะไมถู่กแลว้ก็ตาม ทัง้นี้ ดว้ยความไมแ่น่นอนของทศิทาง
เศรษฐกจิโลก ยังเป็นความเสี่ยงต่อทศิทางตลาดในระยะสัน้ ซึง่ถา้มีการปรับตัวลงของหุน้ของบรษัิทที่ผ่านจุดต่ําสุด และ 
ราคาไมแ่พง ก็น่าจะเป็นโอกาสทีด่ใีนการเขา้ลงทนุระยะยาว 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุน BSIRICG มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  
ณ วันที ่30 มถินุายน 2565 เทา่กับ 3,509.71 ลา้นบาท หรอื 6.9194 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ม.ิย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ิย. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 7.4016 7.3238 7.0211 8.3354 8.8640 10.2369 

ผลการดําเนนิงานของ  
  SIRICG -4.96 -1.95 4.61 -1.43 0.67 4.52 

เกณฑม์าตรฐาน2 -4.15 -0.13 9.86 0.98 3.19 4.72 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

11.373 10.783 10.47 16.02 13.34 12.83 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.633 10.973 11.25 23.10 19.23 18.04 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) 
3 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปันผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปันผล 
(บาท/หน่วย) 

1 มกราคม  - 31 มนีาคม 2564 20 เมษายน 2564 0.28 

1 เมษายน – 30 มถินุายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 0.06 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564 0.10 

1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2564 0.15 

1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565 20 เมษายน 2565 0.12 

หมายเหต ุ:  การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไมท่ําใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้และทกุครัง้ 
 ทีจ่่ายเงนิปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   3,514,825,121.53 
           

100.15  

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

 

56,829,325.00 
              

1.62  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

146,446,300.00 
              

4.17  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

 

159,740,700.00 
              

4.55  

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 

 

32,773,200.00 
              

0.93  

        ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

75,030,850.00 
              

2.14  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 

 

157,809,600.00 
              

4.50  

        บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

33,801,350.00 
              

0.96  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จํากัด (มหาชน) 

 

3,812,800.00 
              

0.11  

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

98,033,355.00 
              

2.79  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

55,429,290.00 
              

1.58  

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 

 

202,446,200.00 
              

5.77  

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 

28,191,700.00 
              

0.80  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 

 

109,844,280.00 
              

3.13  

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 8,720,508.65 
              

0.25  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

17,056,250.00 
              

0.49  

        บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

 

26,822,880.00 
              

0.76  

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

 

106,623,650.00 
              

3.04  

        บรษัิท กันกลุเอ็นจเินียริง่ จํากัด (มหาชน) 

 

8,460,875.00 
              

0.24  

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 

 

23,577,300.00 
              

0.67  

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 

 

8,100,000.00 
              

0.23  

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

223,468,400.00 
              

6.37  

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 

 

81,775,650.00 
              

2.33  

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 

 

17,968,350.00 
              

0.51  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

        บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 

 

51,685,600.00 
              

1.47  

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 

 

12,013,440.00 
              

0.34  

    แฟช ัน่       

        บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากัด (มหาชน) 

 

2,392,200.00 
              

0.07  

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 

 

36,138,640.00 
              

1.03  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 

 

104,029,827.50 
              

2.96  

        บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 

 

9,065,808.00 
              

0.26  

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 

 

30,794,520.00 
              

0.88  

        บรษัิท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

8,812,200.00 
              

0.25  

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 

 

21,960,456.00 
              

0.63  

        บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 

 

17,867,410.00 
              

0.51  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 

 

78,678,600.00 
              

2.24  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

112,457,675.00 
              

3.20  

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

 

59,461,425.00 
              

1.69  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 

 

8,826,300.00 
              

0.25  

    การแพทย ์       

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 

 

26,933,750.00 
              

0.77  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 

 

103,610,150.00 
              

2.95  

        บรษัิท แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

 

9,728,845.00 
              

0.28  

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

91,670,000.00 
              

2.61  

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 

 

71,705,800.00 
              

2.04  

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

14,388,000.00 
              

0.41  

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

15,721,680.00 
              

0.45  

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

16,890,280.00 
              

0.48  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

 

42,246,400.00 
              

1.20  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 

 

55,055,344.20 
              

1.57  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

    บรรจุภณัฑ ์       

        บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จํากัด (มหาชน) 

 

67,864,650.00 
              

1.93  

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 

 

2,777,094.00 
              

0.08  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 

 

16,119,000.00 
              

0.46  

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

 

101,747,255.00 
              

2.90  

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

 

10,892,200.00 
              

0.31  

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

10,392,554.00 
              

0.30  

        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 

34,216,665.00 
              

0.97  

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

88,077,537.00 
              

2.51  

        บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 

 

15,531,376.00 
              

0.44  

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 

 

16,496,340.00 
              

0.47  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

58,262,600.00 
              

1.66  

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 

 

17,424,900.00 
              

0.50  

        บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด (มหาชน) 

 

7,608,492.00 
              

0.22  

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด (มหาชน) 

 

8,313,120.00 
              

0.24  

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน       

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล - 43,763,515.60 
              

1.25  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 124,945,323.58 
              

3.56  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 47,448,608.87 
              

1.35  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 158,046,726.13 
              

4.50  

        
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,509,711,217.53 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   6.9194 
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 คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทียม
กัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตาม
รายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

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 มถินุายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 124.95 3.56 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ  
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 47.45 1.35 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนกรกฎาคม 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/07/22 AAA 25,000,000.00 24,998,191.91 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 04/08/22 AAA 10,000,000.00 9,997,206.26 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 18/08/22 AAA 35,000,000.00 34,982,846.77 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 25/08/22 AAA 20,000,000.00 19,988,554.50 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 22/09/22 AAA 35,000,000.00 34,978,524.14 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 951,592.67 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 157,095,133.46 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 47,448,608.87 

 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถสงูสดุ

ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 
AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 
AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 
BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

สนิทรพัย ์
 

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 3,624,832,071.10 บาท) 3,309,329,786.53 

  เงนิฝากธนาคาร 227,750,829.46 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 80,682.28 

     รวมสนิทรัพย ์ 3,537,161,298.27 

   

หนีส้นิ  

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,936,896.09 

  หนี้สนิอืน่ 177,007.91 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 22,029,040.09 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 307,136.65 

     รวมหนี้สนิ 27,450,080.74 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,509,711,217.53 

  

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ  

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,072,259,167.68 

  กําไรสะสม  

     บัญชปีรับสมดลุ 1,270,706,736.05 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (2,833,254,686.20) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,509,711,217.53 

   

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 507,225,916.7685 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 6.9194 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ        

  หุน้สามญั (94.90%)        

    ธุรกจิการเกษตร (1.72%)        

        บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (1.72%)     8,949,500.00  56,829,325.00 

       56,829,325.00 

    ธนาคาร (18.30%)        

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (4.43%)     1,101,100.00  146,446,300.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (4.83%)     1,061,400.00  159,740,700.00 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) (0.99%)     528,600.00  32,773,200.00 

        ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (2.27%)     4,840,700.00  75,030,850.00 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (4.77%)     1,517,400.00  157,809,600.00 

        บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) (1.02%)     895,400.00  33,801,350.00 

       605,602,000.00 

    พาณิชย ์(3.08%)        

        บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จํากัด (มหาชน) (0.12%)    238,300.00  3,812,800.00 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.96%)     10,373,900.00  98,033,355.00 

       101,846,155.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (8.64%)        

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (1.67%)     7,541,400.00  55,429,290.00 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (6.12%)     541,300.00  202,446,200.00 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) (0.85%)     186,700.00  28,191,700.00 

       286,067,190.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (21.03%)        

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) (3.32%)     8,717,800.00  109,844,280.00 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.26%)     1,083,293.00  8,720,508.65 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) (0.52%)    545,800.00  17,056,250.00 

        บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (0.81%)  4,257,600.00  26,822,880.00 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (3.22%)     604,100.00  106,623,650.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

        บรษัิท กันกลุเอ็นจเินียริง่ จํากัด (มหาชน) (0.26%)     1,497,500.00  8,460,875.00 

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) (0.71%)    924,600.00  23,577,300.00 

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) (0.24%)     600,000.00  8,100,000.00 

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) (6.75%)     6,572,600.00  223,468,400.00 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (2.47%)    512,700.00  81,775,650.00 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) (0.54%)     348,900.00  17,968,350.00 

        บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากดั (มหาชน) (1.56%)     4,876,000.00  51,685,600.00 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) (0.36%)  3,128,500.00  12,013,440.00 

       696,117,183.65 

    แฟช ัน่ (1.16%)        

        บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากัด (มหาชน) (0.07%)     797,400.00  2,392,200.00 

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) (1.09%)     1,557,700.00  36,138,640.00 

       38,530,840.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(5.82%)        

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) (3.14%)     3,276,530.00  104,029,827.50 

        บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.27%)    2,887,200.00  9,065,808.00 

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (0.93%)  1,769,800.00  30,794,520.00 

        บรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (0.27%)     154,600.00  8,812,200.00 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) (0.66%)     5,462,800.00  21,960,456.00 

        บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) (0.54%)     1,734,700.00  17,867,410.00 

       192,530,221.50 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (7.84%)        

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) (2.38%)    3,026,100.00  78,678,600.00 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.40%)    2,152,300.00  112,457,675.00 

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (1.80%)     1,736,100.00  59,461,425.00 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) (0.27%)     280,200.00  8,826,300.00 

       259,424,000.00 

        

        



 

BSIRICG | 14 
 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

    การแพทย ์(0.81%)        

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (0.81%)     743,000.00  26,933,750.00 

       26,933,750.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (9.78%)        

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (3.13%)    532,700.00  103,610,150.00 

        บรษัิท แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) (0.29%)  1,635,100.00  9,728,845.00 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (2.77%)    2,060,000.00  91,670,000.00 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (2.17%)     1,046,800.00  71,705,800.00 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.43%)     2,398,000.00  14,388,000.00 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) (0.48%)  2,418,720.00  15,721,680.00 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.51%)     3,671,800.00  16,890,280.00 

       323,714,755.00 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ (1.28%)        

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) (1.28%)     1,049,600.00  42,246,400.00 

       42,246,400.00 

    สือ่และสิง่พมิพ ์(1.66%)        

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) (1.66%)     11,055,290.00  55,055,344.20 

       55,055,344.20 

    บรรจุภณัฑ ์(2.13%)        

        บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จํากัด (มหาชน) (2.05%)    6,463,300.00  67,864,650.00 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.08%)     651,900.00  2,777,094.00 

       70,641,744.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(8.87%)        

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (0.49%)     1,611,900.00  16,119,000.00 

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.07%)     12,185,300.00  101,747,255.00 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (0.33%)    2,475,500.00  10,892,200.00 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.31%)     3,187,900.00  10,392,554.00 

        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (1.03%)    5,750,700.00  34,216,665.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 
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กําหนด 
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เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (2.66%)    27,184,425.00  88,077,537.00 

        บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) (0.47%)     15,377,600.00  15,531,376.00 

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) (0.50%)     886,900.00  16,496,340.00 

       293,472,927.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(2.77%)        

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (1.76%)     820,600.00  58,262,600.00 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.53%)    2,038,000.00  17,424,900.00 

        บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด (มหาชน) (0.23%)     1,837,800.00  7,608,492.00 

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด (มหาชน) (0.25%)     451,800.00  8,313,120.00 

       91,609,112.00 

  รวมหุน้สามญั       3,140,620,947.35 

  พนัธบตัร (3.78%)        

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (3.78%)        

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่7/364/64 (0.76%)  07/07/2022  25,000,000.00  24,998,191.91 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่8/364/64 (0.30%)  04/08/2022  10,000,000.00  9,997,206.26 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่20/91/65 (1.06%)  18/08/2022  35,000,000.00  34,982,846.77 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่21/91/65 (0.60%)  25/08/2022  20,000,000.00  19,988,554.50 

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่25/91/65 (1.06%)  22/09/2022  35,000,000.00  34,978,524.14 

       124,945,323.58 

  รวมพนัธบตัร       124,945,323.58 

  หนว่ยลงทนุประเภทตราสารทนุ (1.32%)        

    บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั (1.32%)        

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล (1.32%)    3,265,934.00  43,763,515.60 

       43,763,515.60 

  รวมหนว่ยลงทนุประเภทตราสารทนุ       43,763,515.60 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ       3,309,329,786.53 

รวมเงนิลงทนุ       3,309,329,786.53 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน 
 

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 87,667,800.41 

  รายไดด้อกเบีย้ 356,726.77 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 88,024,527.18 

   

คา่ใชจ้า่ย  

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 29,440,027.14 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 589,898.30 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 983,163.75 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 40,071.58 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 847,237.85 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 31,900,398.62 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 56,124,128.56 

   

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 14,030,504.11 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (136,529,846.45) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (122,499,342.34) 

   

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (66,375,213.78) 

หัก ภาษีเงนิได ้ 36,220.42 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (66,411,434.20) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 27,514.04 0.743 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 551.31 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 918.84 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 3,645.56 0.131 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 845.29 0.023 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 29,829.49 0.805 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  
Avg. NAV 

   

PTR = 1,290,002,554.76 
  

3,705,467,894.61 

   

PTR = 0.35 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์การ
ลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลคา่ทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 

  



 

BSIRICG | 19 
 

บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 13.74 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 12.21 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 12.12 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 11.36 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 7.80 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 7.51 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7.20 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6.30 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 5.00 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 4.09 

11 อืน่ๆ 12.67 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเทา่กับ 3,900,748.16 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 8 กรกฎาคม 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 




