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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงธนคม (BTK) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกโดยรวมเคลื่อนไหวในเชิงลบในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดว้ยความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค  
โดยตลาดสหรัฐอเมรกิา เป็นชว่งของการย่อตัวหลังจากปรับตัวขึน้มาในช่วงเดอืนก่อนหนา้ เนื่องจากความกังวลเรื่องการเร่งขึน้
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลับมาอกีครัง้ ซึง่ทําใหต้ลาดคาดว่ากรอบบนของอัตราดอกเบีย้สหรัฐฯ จะขยับขึน้ไป
อยูท่ี ่5.25-5.5% (บางแหง่คาดการณ์สงูกว่านัน้) ขณะทีต่ลาดหุน้จนีนัน้เป็นการย่อตัวเชน่กันหลังตลาดรับขา่วการเปิดประเทศไป
คอ่นขา้งเร็ว แมว้า่ตัวเลขเศรษฐกจิจนีจะออกมาค่อนขา้งดก็ีตาม  

ทัง้นี ้คาดวา่ตลาดหุน้สหรัฐฯ ซึง่ม ีValuation คอ่นขา้งตงึตัวสําหรับคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2566 น่าจะเคลือ่นไหวใน
กรอบแคบๆ เพือ่รอผลการประชมุ FOMC ในวันที ่15-16 มนีาคม 2566 นี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนบัวหลวงเชือ่ว่าตลาดไดท้ยอย
สะทอ้นความกังวลดา้นปัจจัยอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไปพอสมควรแลว้ และไม่น่าจะเพิ่ม 
ความกังวลมากจนเกดิความผันผวนรุนแรงดา้นเชงิลบจากการประชุมในครัง้นี้ ส่วนตลาดหุน้จีนแมก้ารประชุมสมาชกิสภาประชาชน
แหง่ชาตจินี (NPC) ล่าสดุ แมจ้ะไม่ไดม้มีุมมองเชงิบวกต่อเศรษฐกจิมากเท่าทีต่ลาดคาด แต่เชือ่ว่าการทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิจีน
ก็น่าจะชว่ยใหต้ลาดหุน้จนีน่าจะยนืระดับดัชนีได ้ดังนัน้โดยภาพรวมของตลาดหุน้ต่างประเทศไมน่่าจะสง่ผลลบต่อหุน้ไทยมากนักใน
อนาคตระยะสัน้ 

ในเดอืนกมุภาพันธ ์SET Index ปรับตัวลดลง 2.94% โดยหุน้สว่นใหญ่ปรับตัวลดลงตามตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 
4/2565 ที่ต่ํากว่าคาด รวมทัง้การคาดการณ์ว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทยนับตัง้แต่ตน้ปีไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรแมว้่าจะมีการ 
เปิดประเทศแลว้ก็ตาม ส่วนหนึ่งเพราะการอ่อนตัวของภาคส่งออกดว้ย จงึคาดว่า SET Index น่าจะอยู่ในลักษณะ Side-ways  
ไปอกีสักพักหนึง่ โดยมกีารฟ้ืนตัวของภาคการท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาชว่ยหนุนการขยายตัวของเศรษฐกจิไทยหลังจากนี้ นอกจากนี้ 
ระดับมูลค่าการขายของนักลงทุนต่างชาติที่ขายหุน้ไทยมาตลอดในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเบาบางลงบา้งตั ้งแต่ เ ริ่ม 
เดอืนมนีาคม จงึเชือ่ว่าการย่อตัวของดัชนีหุน้ไทยในชว่งทีผ่่านมา น่าจะเป็นโอกาสในการสะสมหุน้กลุ่มทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและราคาไม่ไดแ้พงมาก เชน่ ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละนคิมอตุสาหกรรม ธรุกจิการแพทย ์ธรุกจิ
ธนาคาร เป็นตน้ โดยการเลอืกลงทนุโดยดพูืน้ฐานเป็นรายตัวจะมคีวามสําคัญมากขึน้ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 15 สงิหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุน BTK มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  
ณ วันที ่14 กมุภาพันธ ์2566 เท่ากับ 651.13 ลา้นบาท หรอื 18.4946 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็น 5.33% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 

  



 

BTK | 2 

 

 



 

BTK | 3 

ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่27 ก.ค. 65 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 63 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 61 

10 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 54 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 17.9093 17.4177 18.5594 16.3369 19.7429 16.7087 

ผลการดําเนนิงานของ BTK 2.44 5.33 -1.15 3.94 -1.46 0.94 

เกณฑม์าตรฐาน2 4.09 7.29 4.29 6.44 1.25 4.47 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

8.453 9.213 11.41 17.32 14.70 14.58 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.953 8.943 10.90 19.55 16.68 15.58 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG  Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   651,668,517.75 100.08 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

ธนาคาร       

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

17,729,525.00 2.72 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

62,535,000.00 9.60 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

50,373,750.00 7.74 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

7,094,250.00 1.09 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

57,888,000.00 8.89 

บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

20,917,575.00 3.21 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

14,586,000.00 2.24 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

14,609,700.00 2.24 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์      

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

35,511,600.00 5.45 

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

19,945,915.50 3.06 

บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

17,586,100.00 2.70 

บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

19,432,000.00 2.98 

บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

15,098,316.00 2.32 

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 31,138,848.00 4.78 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

55,036,800.00 8.45 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

38,426,618.00 5.90 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

18,497,500.00 2.84 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

8,494,920.00 1.30 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

27,774,320.35 4.27 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

30,358,500.00 4.66 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) 
 

27,608,000.00 4.24 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG  Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน      

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล - 18,491,812.60 2.84 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 4,998,920.78 0.77 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 35,179,771.46 5.40 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 2,354,775.06 0.36 

       

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   651,125,349.20 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   18.4946 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่า
เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอา้งองิ
ตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2565 

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 ่31 มกราคม 2566* 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 5.00 0.77 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ  
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.17 0.03 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอื 
ไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกมุภาพันธ ์2566 - - 

* วันทําการสดุทายของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  
หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/02/23 AAA 5,000,000.00 4,998,920.78 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 813,260.61 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 1,541,514.45 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 35,179,771.46 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสุดใน
การชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด 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 เพื่อจําแนกความแตกตา่งของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายใน

ระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

สนิทรพัย ์
 

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 642,881,003.78 บาท) 612,886,038.73 

  เงนิฝากธนาคาร 37,853,514.48 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 3,447,107.37 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,282,476.59 

     รวมสนิทรัพย ์ 655,469,137.17 

   

หนีส้นิ  

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 510,840.89 

  หนี้สนิอืน่ 32,327.66 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 3,278,691.31 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 521,928.11 

     รวมหนี้สนิ 4,343,787.97 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 651,125,349.20 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ  

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 352,061,810.17 

  กําไรสะสม  

     บัญชปีรับสมดลุ 454,211,171.65 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (155,147,632.62) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 651,125,349.20 

   

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 35,206,181.0162 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 18.4946 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

 
 

 
 

 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  
 

 

 

  หุน้สามญั (96.22%)  
 

 

 

    ธนาคาร (40.09%)  
 

 

 

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) (2.89%)  
 586,100.00 17,729,525.00 

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (10.20%)  
 379,000.00 62,535,000.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (8.22%)  
 353,500.00 50,373,750.00 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) (1.16%)  
 105,100.00 7,094,250.00 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (9.45%)  
 576,000.00 57,888,000.00 

        บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) (3.41%)  
 489,300.00 20,917,575.00 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.38%)  
 143,000.00 14,586,000.00 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (2.38%)  
 10,435,500.00 14,609,700.00 

 
 

  245,733,800.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(22.63%)  
   

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (5.79%)  175,800.00 35,511,600.00 

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) (3.25%)  
 618,478.00 19,945,915.50 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (2.87%)  
 475,300.00 17,586,100.00 

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (3.17%)  
 347,000.00 19,432,000.00 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) (2.46%)  
 3,755,800.00 15,098,316.00 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) (5.08%)  
 1,064,576.00 31,138,848.00 

 
 

  138,712,779.50 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (28.99%)  
   

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (8.98%)  264,600.00 55,036,800.00 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (6.12%)  739,400.00 37,524,550.00 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.02%)  
 245,000.00 18,497,500.00 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (1.39%)  
 1,348,400.00 8,494,920.00 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) (4.53%)  
 4,667,953.00 27,774,320.35 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (4.95%)  
 6,071,700.00 30,358,500.00 

 
 

  177,686,590.35 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (4.50%)  
   

        บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) (4.50%)  
 986,000.00 27,608,000.00 

 
 

  27,608,000.00 

  รวมหุน้สามญั  
  589,741,169.85 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

 
 

 
 

 

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (2.96%)  
   

    บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั (2.96%)  
   

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล (2.96%)  1,364,357.00 18,145,948.10 

  รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  
  18,145,948.10 

  พนัธบตัร (0.82%)  
   

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (0.82%)  
   

        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่47/91/65 (0.82%) 23/02/2023 5,000,000.00 4,998,920.78 

  รวมพนัธบตัร  
  4,998,920.78 

     

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  
  612,886,038.73 

     

รวมเงนิลงทนุ  
  612,886,038.73 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน 
 

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 7,259,766.14 

  รายไดด้อกเบีย้ 147,615.38 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 7,407,381.52 

   

คา่ใชจ้า่ย  

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5,251,509.79 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 105,332.98 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 421,331.64 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 38,708.32 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 106,955.29 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 5,923,838.02 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 1,483,543.50 

   

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 7,251,542.49 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 17,807,611.36 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 25,059,153.85 

   

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 26,542,697.35 

หัก ภาษีเงนิได ้ (11,605.57) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 26,531,091.78 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่15 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,907.95 0.754 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 98.44 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 393.77 0.060 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 485.67 0.075 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 141.54 0.022 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 5,541.70 0.851 

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 ่15 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 134,801,962.05 
  650,866,357.35 

   
PTR = 0.21 

 

หมายเหต ุ:  PTR คอื ความถีข่องการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทนุในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่ โดยคํานวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง  
บ่งชี้ถงึการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผูจ้ัดการกองทุนและทําใหม้ีตน้ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงตอ้งพิจารณา
เปรยีบเทยีบกับผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกลา่ว  
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่15 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 22.59 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 19.70 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 11.24 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 8.77 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.25 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 6.15 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.67 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 4.67 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 4.18 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 4.15 

11 อืน่ๆ 6.63 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 519,671.84 บาท 

  



 

BTK | 15 

รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่15 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 
วันทีร่วบรวมขอ้มลู 10 กมุภาพันธ ์2566



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

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 


