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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล (BTP) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และท่าทรีวมถงึคาดกาณ์การ
ดําเนินนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เขม้งวดมากขึน้ ขณะที่สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยีที่ยังคงยืดเยือ้ 
ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถงึ 8% โดยเร่งตัวใน
ครึง่เดอืนหลัง โดยแมว้่า Fed จะไดป้รับขึน้อัตราดอกเบี้ยไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่าง
ต่อเนื่องในปี 2565-2566 แลว้ ตลาดเริม่คาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั ้ง
ตดิต่อกันขา้งหนา้ แมว้่าล่าสดุประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ใหก้ารขึน้ดอกเบีย้สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิก็ตาม แต่นักลงทุน
บางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี 
ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถ ึงความเสี่ยงใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐฯ เขา้สู่ภาวะ 
Recession ไดใ้นอนาคต ส่งผลใหนั้กลงทุนมีการลดการทุนในสนิทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถงึปัจจัยจากภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Yield) ทีป่รับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยทีก่ระตุน้ใหเ้ม็ดเงนิไหลออกจาก
สนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯ ทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบต่างๆ อาทเิชน่ สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ สง่ผลกระทบต่อห่วง
โซ่อุปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มีความเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคทีป่รับตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงู 7.4% 
YoY ในเดอืนมนีาคม ขณะทีด่า้นสหรัฐฯ นัน้ เผชญิกับภาวะเงนิเฟ้อทีป่รับสงูขึน้ต่อเนื่องเชน่กัน โดยเงนิเฟ้อท่ัวไปเดอืน มนีาคม 
ขยายตัว 8.5% YoY สงูสดุในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกจิมโีอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เชน่กัน ดา้นเศรษฐกจิจนี ยังเผชญิ
กับการใชม้าตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมอืง สง่ผลต่อการภาคการบรกิารและภาคการผลติ โดย
การรับมือการแพร่ระบาดของจนี ซึง่ยังมีความไม่แน่นอนสูง แมว้่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงนิที่ผ่อนคลายมากขึน้ 
รวมทัง้อาจมีมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพย์เสี่ยง 
ถงึแมว้่าราคาหุน้ทีป่รับตัวลดลงมาแลว้จะมคีวามน่าสนใจมากขึน้ แต่เชือ่ว่าตลาดจะยังเผชญิกับความผันผวนไปอกีระยะหนึง่ ซึง่
ขึน้กับปัจจัยรายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหล่านี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในชว่งนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตร
มาส 1 ปี 2565 น่าจะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพยีง 1.6% ในเดอืนเมษายน โดยเศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้
ฟ้ืนตัวตามลําดับ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศที่กลับเขา้สู่ภาวะปกติมากขึน้ และการผ่อนปรนมาตรการรับ
นักท่องเที่ยว โดยประเด็นเงนิเฟ้อนัน้ ไทยเริม่ไดร้ับผลกระทบมากขึน้ สะทอ้นผ่านเงนิเฟ้อท่ัวไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY 
หนุนโดยราคาพลังงานทีเ่พิม่ขึน้สงู ในเดอืนนี ้นักลงทนุตา่งชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยลดลง เหลอื 7.89 พันลา้นบาท เป็นการซือ้
สทุธติ่อเนื่องแต่เป็นมูลค่านอ้ยสดุใน 5 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ดว้ยดัชนีตลาดหุน้ไทยทีป่รับตัวลดลงค่อนขา้งนอ้ยเทยีบกับตลาดหุน้
อืน่ๆ ในประเทศพัฒนาแลว้ อาจจะทําใหค้วามน่าสนใจโดยเปรยีบเทยีบลดลงเมือ่เทยีบกับชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา แมว้า่ธรุกจิสว่นใหญ่
ในตลาดหุน้ไทยจะไดร้ับผลกระทบที่จํากัดจากเศรษฐกจิโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุน้ไทยในช่วงนี้ จงึตอ้งเป็นการ 
Selective อย่างยิง่ในหุน้ที่มีแนวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกนิไป ซึง่ในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความ
ชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึน้ของตน้ทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึน้ ซึง่จะทําใหต้ลาดอาจจะมีการปรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมทีล่งทนุ จากกลุม่ที ่Outperform ในชว่งตน้ปี อยา่งกลุม่ Reopening ไปยังกลุม่ Consumer มากขึน้  

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่7 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 6 เมษายน 2565 กองทุน BTP มีมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที่ 
6 เมษายน 2565 เท่ากับ 10,407.00 ลา้นบาท หรือ 48.8467 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็น 2.96%  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ีค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  48.7736   47.5682   47.9740   49.5700   44.8062   22.6932  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ BTP 0.41 2.96 2.09 -0.40 1.79 7.99 

เกณฑม์าตรฐาน3 3.20 6.71 9.90 4.28 4.67 6.89 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

12.784 11.594 12.45 18.88 16.17 15.48 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.954 11.124 11.56 19.54 16.34 15.72 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   10,425,353,396.59  100.18  

   หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

859,605,200.00        8.26  

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

961,236,900.00        9.24  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

691,016,720.00        6.64  

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

923,519,810.00         8.87  

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน)   863,682,519.49        8.30  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

1,037,643,200.00         9.97  

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 780,741,725.00        7.50  

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)  961,652,570.00        9.24  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

1,009,346,125.00        9.70  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

1,043,806,500.00      10.03  

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง - 119,988,483.96        1.15  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 509,500,432.80         4.90  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 375,385.47       0.00    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 663,237,824.87        6.37  
        
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   10,407,001,331.29 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   48.8467 
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วน
ไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิท
จดทะเบยีน 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 ่31 มนีาคม 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 439.66 4.20 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 0.38 0.00 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/04/22 AAA 100,000,000.00 99,993,616.46 
2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 27/04/22 AAA 20,000,000.00 19,994,867.50 
3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/04/22 AAA 20,000,000.00 20,000,000.00 
4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/05/22 AAA 50,000,000.00 49,972,398.81 
5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 170,000,000.00 169,824,979.15 
6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 80,000,000.00 79,908,969.45 
7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 190,000,000.00 189,794,085.39 
8. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - (8,385,151.46) 
9. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 671,622,976.33 

10. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ีจํากัด  - - AAA - 375,385.47 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 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 ุ: 
• อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 

 

  



 

BTP | 8 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 9,673,613,499.09 บาท) 9,740,720,652.26 

  เงนิฝากธนาคาร 706,281,859.45 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 338,083,313.56 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 21,350,167.68 

     รวมสนิทรัพย ์ 10,806,435,992.95 
    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,798,018.29 

  หนี้สนิอืน่ 554,047.01 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 367,632,377.01 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 13,450,219.35 

     รวมหนี้สนิ 399,434,661.66 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 10,407,001,331.29 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,130,541,563.89 

  กําไรสะสม 
 

     บัญชปีรับสมดลุ 5,761,143,239.52 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 2,515,316,527.88 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 10,407,001,331.29 
    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 213,054,156.3887 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 48.8467 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

 
  

  

 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     

 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (93.54%)    

 

    วสัดกุอ่สรา้ง (18.69%)     

 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (8.82%)   2,244,400.00  859,605,200.00 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (9.87%)  33,146,100.00  961,236,900.00 

     1,820,842,100.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (25.29%)      

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) (7.06%)   7,301,200.00  688,138,100.00 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (9.43%)  18,193,300.00  918,761,650.00 

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) (8.80%)  33,596,921.00  856,721,485.50 

     2,463,621,235.50 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(18.67%)      

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) (10.65%) 13,011,200.00  1,037,643,200.00 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) (8.02%)   20,681,900.00  780,741,725.00 

     1,818,384,925.00 

    บรรจภุณัฑ ์(9.81%) 
        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (9.81%) 

    

 16,054,300.00  955,230,850.00 

     955,230,850.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(10.36%)      

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) (10.36%)  21,823,700.00  1,009,346,125.00 

     1,009,346,125.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(10.72%)      

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (10.72%)  15,463,800.00  1,043,806,500.00 

     1,043,806,500.00 

  รวมหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์     9,111,231,735.50 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  พนัธบตัร (5.23%)      

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (5.23%)      
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
          งวดที ่4/364/64 (0.21%) 07/04/2022  20,000,000.00  20,000,000.00 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
          งวดที ่7/91/65 (0.51%) 19/05/2022  50,000,000.00  49,972,398.81 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
          งวดที ่12/91/65 (1.74%) 23/06/2022  170,000,000.00  169,824,979.15 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
          งวดที ่13/91/65 (0.82%) 30/06/2022  80,000,000.00  79,908,969.45 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
          งวดที ่14/91/65 (1.95%) 07/07/2022  190,000,000.00  189,794,085.39 

     509,500,432.80 

  รวมพนัธบตัร     509,500,432.80 

  ต ัว๋เงนิคลงั (1.23%)      

    กระทรวงการคลงั (1.23%)      

        ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM) 1/180/65 (1.03%) 12/04/2022  100,000,000.00  99,993,616.46 

        ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM) 2/182/65 (0.21%) 27/04/2022  20,000,000.00  19,994,867.50 

     119,988,483.96 

  รวมต ัว๋เงนิคลงั     119,988,483.96 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     9,740,720,652.26 

รวมเงนิลงทุน     9,740,720,652.26 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่6 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 31,750,883.99 

  รายไดด้อกเบีย้ 1,760,253.20 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 33,511,137.19 
    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 84,381,956.88 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,687,639.19 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 6,750,556.46 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 61,943.22 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 6,170,426.73 

     รวมคา่ใชจ่้าย 99,052,522.48 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (65,541,385.29) 
    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 767,754,265.65 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (640,782,461.56) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 126,971,804.09 
    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 61,430,418.80 

หัก ภาษีเงนิได ้ 102,244.03 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 61,328,174.77 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่6 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 
ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 78,861.64 0.748 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,577.23 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 6,308.93 0.060 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 5,036.29 0.048 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 25,988.19 0.247 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 823.09 0.008 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 92,607.19 0.878 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่6 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 9,121,670,128.28   

  10,542,746,429.18          
   

PTR = 0.87 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 
กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ
จากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่6 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 15.44 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 14.35 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 12.86 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 8.18 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 6.42 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.11 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.97 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 5.69 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 4.66 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 3.98 

11 อืน่ๆ 16.34 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 27,807,361.31 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่6 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 8 เมษายน 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 


