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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพือ่การเลีย้งชพี (BSIRIRMF) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ในเดือนสุดทา้ยของปี 2563 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิม่ขึน้ 4.1% และตลาดหุน้ไทยปรับตัวเพิม่ขึน้ 2.9% ส่งผลให ้

ผลตอบแทนปี 2563 ของตลาดหุน้โลกอยูท่ี ่14.1% และตลาดหุน้ไทยผลตอบแทนตดิลบลดลงเหลอื -8.3% ปัจจัยทีเ่ป็นแรงสง่

ในชว่งสดุทา้ยของปียังคงเป็นความคาดหวังเชงิบวกจากวัคซนีตา้นเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ

โลกในปี 2564 โดยการเริม่แจกจ่ายวัคซนีไปยังประเทศต่างๆ นัน้ ชว่ยลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ท่ัวโลก

รายใหมท่ีย่ังคงอยูใ่นระดับสงู ขณะทีน่าย Joe Biden ไดร้ับเลอืกเป็นประธานาธบิดคีนใหมข่องสหรัฐอเมรกิา ชว่ยหนุนบรรยากาศ

การคา้โลกและเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ 

 แนวโนม้การลงทนุในปี 2564 นัน้ แมร้ะดับ Valuation ของตลาดหุน้ตา่งๆ จะอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ อันเป็นผลจาก

การทีผ่ลประกอบการที่ไดร้ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ ขณะทีร่ะดับดัชนีไดร้ับแรงหนุนจากสภาพคล่องทางการเงนิของโลก

และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิจากธนาคารกลางหลักๆ แต่การทีเ่ศรษฐกจิโลกในปี 2564 มแีนวโนม้ฟ้ืนตัว โดยกองทุน

การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที่ 5.2% ฟ้ืนขึน้จากปี 2563 ที่ -4.4% จะส่งผลใหผ้ลประกอบการ

โดยรวมมีแนวโนม้ปรับตัวดขี ึน้ และลดความรอ้นแรงของระดับ Valuation ลงได ้ส าหรับภาวะอัตราดอกเบีย้ในปี 2564 ยังคงมี

นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปลีย่นมาใชเ้ป้าหมายเงนิเฟ้อเฉลีย่ที่ 2% ซึง่จะท าให ้

อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม้ต ่านานขึน้และยังไม่กลับมาขึน้ดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ท าใหโ้ดยภาพรวมยังเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุน

ในสนิทรัพยเ์สีย่ง 

 ทัง้นี้ กระแสเงนิลงทนุมมีมุมองเชงิบวกมากขึน้ต่อหุน้ในกลุม่วัฏจักร (Cyclicals) ทัง้จากการทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกจิโลกมากกว่าหุน้กลุ่มอืน่ๆ รวมถงึระดับ Valuation ทีย่ังมกีารปรับขึน้ไม่มากเมือ่เทยีบกับหุน้ทีน่ าดัชนีในปีทีผ่่านมา 

อย่างกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุน้ในกลุม่วัฏจักรนัน้ ไดแ้ก ่สถาบันการเงนิ พลังงาน หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วกับภาคการท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

ท าใหก้ลุ่มประเทศทีก่ าลังพัฒนา (EM) ซึง่มสีัดสว่นอุตสาหกรรมดังกล่าวสงูกว่า กลุ่มทีพ่ัฒนาแลว้ (DM) จงึมแีนวโนม้ปรับตัว

ไดด้กีวา่ในระยะขา้งหนา้  

 ดา้นตลาดหุน้ไทย ในชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของปี 2563 เริม่มกีระแสเงนิลงทนุไหลเขา้ตลาดหุน้มากกว่า 3 หมืน่ลา้นบาท 

ซึง่เป็นการซือ้สุทธคิรัง้แรกในรอบ 15 เดอืน สะทอ้นความคาดหวังการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวหลังมีการคน้พบวัคซนีตา้นเชือ้ 

COVID-19 ถงึแมว้่าจะมกีารกลับมาแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ในประเทศอกีครัง้ ซึง่ท าใหภ้าครัฐตอ้งใชม้าตรการบังคับ

ปิดกจิการบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่เชือ่ว่าในรอบนี้ ตลาดหุน้ไทยจะไม่เกดิแรงขายรุนแรง

เหมอืนกับในชว่งเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา เนื่องดว้ยนักลงทุนสามารถประเมนิผลกระทบของมาตรการในลักษณะนี้ไดช้ัดเจนขึน้ 

เมือ่เทยีบกับรอบแรก ซึง่ชว่ยใหไ้ม่ตอ้งปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการดว้ยมุมมองทีเ่ป็นลบมากเกนิไป ประกอบกับการที่

ภาครัฐมแีนวโนม้จะใชแ้นวทางด าเนนิการทีค่อ่ยเป็นค่อยไปโดยค านงึถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิไปดว้ย อกีทัง้ยังมคีวามหวังของ

วัคซนีเพิม่เขา้มาอกี ดังนัน้ ถา้มแีรงขายหุน้ในครัง้นี้ น่าจะเกดิขึน้กับธุรกจิบางประเภททีไ่ดร้ับกระทบโดยตรงมากกว่าการขาย

ทัง้กระดานแบบทีเ่คยเกดิขึน้ และน่าจะเป็นการปรับตัวลงในชว่งสัน้ 

 เศรษฐกจิไทยในปี 2564 มแีนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้เป็นล าดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดยภาคการสง่ออก

เริม่เห็นการฟ้ืนตัว ขณะทีม่าตรการจากทางภาครัฐทีม่มีาอย่างต่อเนื่องนัน้ชว่ยประคับประคองก าลังซือ้ในประเทศไดใ้นปีนี้ การใชจ่้าย

ภาครัฐจากมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคม และการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะเริม่เขา้สูก่ารกอ่สรา้งถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัว

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของไทย ขณะทีภ่าคการท่องเทีย่ว ยังคงขึน้อยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดและการแจกจ่ายวัคซนีตา้นเชือ้ 

COVID-19 ของโลก วา่จะสามารถท าใหป้ระเทศไทยสามารถเปิดภาคการท่องเทีย่วไดม้ากขึน้หรอืไม่ 

 ปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม ไดแ้ก ่ภาพการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก การด ารงต าแหน่งประธานาธบิดขีองนาย Joe Biden และ

นโยบายตา่งๆ ทีจ่ะตามมา รวมถงึสถานกาณ์การแพร่ระบาด การแจกจ่าย และประสทิธภิาพของวัคซนีตา้นเชือ้ COVID-19 เป็นตน้ 

กลยุทธก์ารลงทุนยังตอ้งมีความ Selective จากระดับ Valuation ของตลาดโดยรวมที่มีความตงึตัว โดยถ่วงน ้าหนักระหว่างหุน้

เตบิโต (Growth) ทีม่แีนวโนม้ของผลประกอบการทีด่ ีและหุน้วัฏจักร (Cyclicals) ทีจ่ะไดร้ับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 

 ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2563 กองทุน BSIRIRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,452.46 ลา้นบาท หรือ 9.6395 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการด าเนินงานยอ้นหลัง

ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.31 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 63 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 63 

1 ปี 

ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 62 

3 ปี 

ต ัง้แต ่29 ธ.ค. 60 

5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 58 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่17 พ.ค. 56 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 8.5850  9.2414  10.6076  11.4178  8.6564  10.0000  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BSIRIRMF 
12.29 4.31 -9.10 -5.48 2.17 -0.48 

เกณฑม์าตรฐาน3 26.85 13.48 -7.53 -2.94 6.18 1.15 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

18.004 15.084 23.42 15.00 12.97 12.97 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

26.454 23.074 35.89 22.97 19.92 19.37 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 

CG Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 

 

3,457,543,146.00 100.15 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

    

    ธุรกจิการเกษตร 

 

    

        บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

 

40,223,130.00 1.17 

    ธนาคาร 

 

    

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

93,105,450.00 2.70 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

33,832,200.00 0.98 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

 

36,794,250.00 1.07 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

65,852,500.00 1.91 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

62,640,300.00 1.81 

    พาณิชย ์

 

    

        บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ากัด (มหาชน) - 28,191,460.00 0.82 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

100,667,000.00 2.92 

    วสัดกุอ่สรา้ง 

 

    

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

46,765,485.00 1.35 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

211,491,000.00 6.13 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

27,452,300.00 0.80 

    พลงังานและสาธารณูปโภค 

 

    

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

36,033,520.00 1.04 

        บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

15,437,550.00 0.45 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

9,386,160.00 0.27 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 

138,754,000.00 4.02 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

26,343,500.00 0.76 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

288,277,500.00 8.35 

        บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

 

14,560,650.00 0.42 

        บรษัิท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

34,465,900.00 1.00 

        บรษัิท ททีดีับบลวิ จ ากัด (มหาชน) 

 

149,307,160.00 4.32 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

10,800,300.00 0.31 

    แฟช ัน่ 

 

    

        บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

4,979,038.00 0.14 

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

36,624,120.00 1.06 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 

CG Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์

 

    

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

223,362,724.80 6.47 

        บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

26,893,570.00 0.78 

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) - 42,155,310.00 1.22 

        บรษัิท ฐติกิร จ ากัด (มหาชน) 

 

20,771,200.00 0.60 

    อาหารและเครือ่งดืม่ 

 

    

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

2,035,356.00 0.06 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

104,671,025.00 3.03 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

40,223,250.00 1.17 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

    

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

233,622,400.00 6.77 

        บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 

27,606,020.00 0.80 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

223,678,125.00 6.48 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

17,838,395.00 0.52 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

12,388,000.00 0.36 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

8,159,968.10 0.24 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ 

 

    

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

16,352,700.00 0.47 

    บรรจภุณัฑ ์

 

    

        บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

 

53,513,650.00 1.55 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

5,587,825.00 0.16 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

 

    

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

45,436,000.00 1.32 

        บรษัิท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) 

 

32,220,800.00 0.93 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

    

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

108,538,965.00 3.14 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

6,293,664.00 0.18 

        บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

56,394,792.00 1.63 

        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

 

32,258,250.00 0.93 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

7,892,480.00 0.23 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

82,972,816.86 2.40 

        บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) 

 

15,541,050.00 0.45 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์

 

    

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

12,202,240.00 0.35 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

20,872,010.00 0.60 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 

CG Scoring 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

29,406,600.00 0.85 

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) - 10,298,175.00 0.30 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

    

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

    

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล - 62,815,195.50 1.82 

  พนัธบตัร 

 

    

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 159,935,320.74 4.63 

  เงนิฝากธนาคาร 

 

    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 138,684,495.86 4.02 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 64,936,299.14 1.88 

  

 

    

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 

 

3,452,461,387.83 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 

 

9.6395 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วน

ไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแลกจิการบรษัิท

จดทะเบยีน ประจ าปี 2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25631 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 159.93 4.64 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 
138.68 4.02 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมกราคม 2564 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 90,000,000.00 89,967,256.85 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/02/21 AAA 70,000,000.00 69,968,063.89 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 12,580,674.95 

4. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 52,355,624.19 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 138,684,495.86 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหน้ี

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 3,964,279,657.74 บาท) 3,253,922,351.00 

  เงนิฝากธนาคาร 182,654,101.72 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 23,572,680.60 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 116,040.07  

     รวมสนิทรัพย ์ 3,460,265,173.39 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,939,355.12 

  หนี้สนิอืน่ 142,403.05 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,722,027.39 

     รวมหนี้สนิ 7,803,785.56 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,452,461,387.83 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,581,564,746.74 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ (159,859,327.96) 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 30,755,969.05 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,452,461,387.83 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 358,156,474.6741 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 9.6395 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           

  หุน้สามญั (93.15%)           

    ธุรกจิการเกษตร (1.24%)           

บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (1.24%)     10,420,500.00   40,223,130.00 

          40,223,130.00 

    ธนาคาร (8.98%)           

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (2.86%)     785,700.00   93,105,450.00 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) (1.04%)     299,400.00   33,832,200.00 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) (1.13%)     711,000.00   36,794,250.00 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) (2.02%)     752,600.00   65,852,500.00 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (1.93%)     707,800.00   62,640,300.00 

          292,224,700.00 

    พาณิชย ์(3.96%)           

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ากัด (มหาชน) (0.87%)     2,219,800.00   28,191,460.00 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (3.09%)     10,220,000.00   100,667,000.00 

          128,858,460.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (8.78%)           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) (1.44%)     7,994,100.00   46,765,485.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) (6.50%)     559,500.00   211,491,000.00 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (0.84%)     202,600.00   27,452,300.00 

          285,708,785.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (22.23%)           

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (1.11%)     1,749,200.00   36,033,520.00 

บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.47%)     318,300.00   15,437,550.00 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.29%)     621,600.00   9,386,160.00 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (4.26%)     720,800.00   138,754,000.00 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (0.81%)   357,200.00   26,343,500.00 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (8.86%)     6,783,000.00   288,277,500.00 

บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) (0.45%)    148,200.00   14,560,650.00 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (1.06%)     650,300.00   34,465,900.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

            

บรษัิท ททีดีับบลวิ จ ากัด (มหาชน) (4.59%)     12,040,900.00   149,307,160.00 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.33%)   2,571,500.00   10,800,300.00 

          723,366,240.00 

    แฟช ัน่ (1.28%)           

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) (0.15%)     3,715,700.00   4,979,038.00 

บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) (1.13%)     1,795,300.00   36,624,120.00 

          41,603,158.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(9.62%)           

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากัด (มหาชน) (6.86%)     10,061,384.00   223,362,724.80 

บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (0.83%)     12,336,500.00   26,893,570.00 

บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) (1.30%)   1,924,900.00   42,155,310.00 

บรษัิท ฐติกิร จ ากัด (มหาชน) (0.64%)     2,596,400.00   20,771,200.00 

          313,182,804.80 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (4.52%)           

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) (0.06%)     892,700.00   2,035,356.00 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (3.22%)     2,125,300.00   104,671,025.00 

บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) (1.24%)     1,191,800.00   40,223,250.00 

          146,929,631.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (16.08%)           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) (7.18%)     1,327,400.00   233,622,400.00 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) (0.85%)    1,550,900.00   27,606,020.00 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (6.87%)     3,976,500.00   223,678,125.00 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.55%)     3,273,100.00   17,838,395.00 

บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) (0.38%)     2,477,600.00   12,388,000.00 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.25%)     1,897,667.00   8,159,968.10 

          523,292,908.10 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ (0.50%)           

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) (0.50%)     778,700.00   16,352,700.00 

          16,352,700.00 

    บรรจภุณัฑ ์(1.82%)           

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากัด (มหาชน) (1.64%)     5,195,500.00   53,513,650.00 

บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) (0.17%)     1,106,500.00   5,587,825.00 

          59,101,475.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

            

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(2.39%)           

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (1.40%)     1,228,000.00   45,436,000.00 

บรษัิท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) (0.99%)     1,006,900.00   32,220,800.00 

          77,656,800.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(9.52%)           

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (3.34%)     13,652,700.00   108,538,965.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.19%)     2,558,400.00   6,293,664.00 

บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (1.73%)     24,308,100.00   56,394,792.00 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) (0.99%)   7,168,500.00   32,258,250.00 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (0.24%)     4,932,800.00   7,892,480.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (2.55%)   29,846,337.00   82,972,816.86 

บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) (0.48%)     758,100.00   15,541,050.00 

          309,892,017.86 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(2.24%)           

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (0.38%)     1,906,600.00   12,202,240.00 

บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (0.64%)   2,514,700.00   20,872,010.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (0.90%)     3,162,000.00   29,406,600.00 

บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (0.32%)   209,100.00   10,298,175.00 

          72,779,025.00 

  รวมหุน้สามญั         3,031,171,834.76 

  พนัธบตัร (4.92%)           

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (4.92%)           

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่43/91/63 (2.76%) 28/01/2021 
  

90,000,000.00   89,967,256.85 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่31/182/63 (2.15%) 04/02/2021 
  

70,000,000.00   69,968,063.89 

          159,935,320.74 

  รวมพนัธบตัร         159,935,320.74 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 

ก าหนด 

 

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

            

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (1.93%)           

    บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั (1.93%)           

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล (1.93%)     4,869,395.00   62,815,195.50 

          62,815,195.50 

  รวมหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน         62,815,195.50 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         3,253,922,351.00 

รวมเงนิลงทุน         3,253,922,351.00 
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งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 36,281,281.05 

  รายไดด้อกเบีย้ 675,001.14 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 36,956,282.19 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 26,211,412.96 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 436,856.90 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 873,713.75 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 56,452.08 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 461,648.09 

     รวมคา่ใชจ่้าย 28,040,083.78 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 8,916,198.41 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (80,984,285.49) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 212,809,535.46 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 131,825,249.97 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 140,741,448.38 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 24,496.65 0.75 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 408.28 0.01 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 816.55 0.03 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 1,536.66 0.05 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 496.97 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 26,218.45 0.81 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =          478,252,398.31  

        3,248,139,349.62  

   

PTR = 0.15 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 22.08 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 10.20 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 9.00 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 8.74 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 7.97 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 7.94 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 7.55 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 5.58 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 4.61 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 4.46 

11 อืน่ๆ 11.87 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 1,644,230.14 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25631 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 

 และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ 

จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research  

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 4 มกราคม 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

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 


