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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยีเพือ่การเลีย้งชพี (B-ASIARMF)  

 ไตรมาสแรกของปี 2565 นับว่าเป็นไตรมาสที่ตลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country 
World Index  ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นสงครามระหว่างประเทศ
ยเูครน-รัสเซยีทีม่ทีทีา่ยดืเยือ้กวา่ทีค่าด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตกแมว้่าสงครามนัน้ไมไ่ด ้
ขยายวงกวา้งออกไป และความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศที่มีมากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซยีของ
ยุโรปนั้นก็ไม่ไดรุ้นแรงมาก เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึ่งพา
พลังงานจากรัสเซยีต่อไป รวมถงึประเด็นของทิศทางดา้นนโยบายการเงนิจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดย การประชุม 
FOMC ล่าสุด มีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตรา
ดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายของ Fed ใน Eurodollar 
Futures ทีค่าดว่าจะขึน้ไปสงูสดุทีร่าว 3% ในปี 2566 นัน้ ก็ไดส้ะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ไป
มากแลว้ ขณะที่ภาวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐอเมรกิา ซึ่งบ่งชีถ้ ึงความกังวลต่อความเสี่ยงของการเกดิเศรษฐกจิ
ถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นวา่เศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้ง
ชั่งน้ําหนักมากขึน้ระหว่างการขึน้ดอกเบีย้เพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed กับผลกระทบต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการประชมุในวันที ่16 มนีาคม ทีผ่่านมา ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตทีถู่กกระทบหนัก
จากความกังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

 กองทุน Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าสภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงในประเด็นดา้น 
ภูมริัฐศาสตร์ไดทํ้าใหต้ลาดตอ้งการ Risk Premium เพิม่ขึน้จากการลงทุนในทุกสนิทรัพย ์ในประเด็นความกังวลดา้นเงนิเฟ้อ 
มองว่าเอเชยีเป็นภูมภิาคทีม่คีวามเสีย่งดา้นนี้ต่ํากว่าภูมภิาคอืน่ๆ ทําใหก้ารดําเนนินโยบายสามารถยดืหยุ่นไดม้ากกว่า ซึง่จะเป็น
หนึ่งในปัจจัยสนับสนุนใหกั้บตลาดหุน้ได ้ทัง้นี้ ระดับมูลค่าหุน้ของเอเชยีปรับตัวลงมาอย่างมากในชว่ง 12 เดอืนที่ผ่านมา โดย 
Price to Earning ของดัชนี MSCI Asia ex-Japan อยู่ที่ระดับ 15.3 เท่า ทําใหหุ้น้ของหลายบรษัิทอยู่ในระดับที่น่าสนใจที่จะ
เลอืกเขา้ลงทุนที่จะหวังประโยชน์ไดไ้ดใ้นช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ เชน่ บรษัิทอนิเตอรเ์น็ตของจีน บรษัิทเหมืองแร่ในออสเตรเลยี 
โดยยังคงระมัดระวังการปรับลดประมาณการผลการดําเนนิงานของหุน้เอเชยีโดยรวมในปีนี้อยู ่  

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน B-ASIARMF มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิณ 
วันที ่31 มนีาคม 2565 เทา่กับ 392.39 ลา้นบาท หรอื 12.4867 บาทตอ่หน่วยลงทุน  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นวา่บรษัิทจะบรหิาร
กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 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 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่11 ต.ค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  12.7250   12.7654   13.7988   10.3162  - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-ASIARMF -1.87 -2.18 -9.51 6.55 - 6.60 

เกณฑม์าตรฐาน2 -7.23 -9.47 -13.25 5.57 - 7.32 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
  ของผลการดําเนนิงาน 

23.183 18.493 16.42 19.69 - 19.05 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
  ของเกณฑม์าตรฐาน 

24.303 19.403 18.04 18.94 - 18.70 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1. ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกับค่า
สกุลเงนิบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 75 ของ
มลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ และ 

2. MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทนตามสัดสว่นทีไ่มไ่ดท้ําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 25 ของมลูคา่เงนิลงทนุในต่างประเทศ 
(ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก) 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน                                       
ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 

ชือ่กองทุน  : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 

วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย : 31 สงิหาคม 2561                                                                                                                     
ในประเทศลกัเซมเบริก์ 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 

ดชันชีีว้ดั  : MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 

ผูจ้ดัการกองทนุ  : Invesco Management S.A. 

ผูจ้ดัการลงทนุ  : Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  : BNY Mellon (International) Limited สาขาลักเซมเบริก์ 

วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 
(1) กองทนุหลักมวัีตถปุระสงคใ์นการลงทุนเพือ่แสวงหาผลตอบแทนของเงนิลงทนุในระยะยาว (Long-term Capital Growth) 
(2) กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับตราสารทุน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยตราสารทนุของบรษัิททีจ่ะไปลงทนุนัน้จะตอ้งมลัีกษณะ ดังนี้  
(ก) บรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื 
(ข) บรษัิทหรือนิตบิุคคลอืน่ใดที่จดทะเบยีนในประเทศที่อยู่นอกภูมภิาคเอเชยี แต่ดําเนินธุรกจิหลักในประเทศภูมภิาคเอเชยี 

หรอื  
(ค) บรษัิทโฮลดิง้ทีม่กีารลงทุนหลักในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี  

 สําหรับกองทนุนี้ การลงทนุในแถบภมูภิาคเอเชยี ไมร่วมถงึประเทศญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์
(3) กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพยดั์งต่อไปนี้ ที่ออกโดยบรษัิทหรอืนติบิุคคลอืน่ใดทีม่ีลักษณะนอกเหนือจากทีกํ่าหนด

ตาม (2) (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน  
(ก) เงนิสด ตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ตราสารตลาดเงนิ ตราสารทนุ และตราสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุน 
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถงึตราสารหนี้แปลงสภาพ) ทีอ่อกโดยบรษัิทในภมูภิาคเอเชยี  

(4) กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ ์เพื่อการป้องกันความเสีย่ง และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทนุเทา่นัน้  

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

 
* ขอ้มลูกอ่นวันที ่7 กันยายน 2561 เป็นขอ้มลูอา้งองิผลการดําเนนิงานของกองทนุขณะทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศไอรแ์ลนด ์
**  Benchmark: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 
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แหลง่ทีม่า: Invesco Factsheet ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน 
ระดบั 

CG Scoring 
มลูคา่ 

ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   372,023,086.78           94.81  

  ประเทศลกัเซมเบริก์       

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน       

        Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund - 364,432,038.32           92.88  

  เงนิฝากธนาคาร       

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 7,591,048.46             1.93  
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   21,140,714.48             5.39  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 3,117,256.74  0.79  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 792,768.72  0.20  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 17,230,689.02  4.39  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   392,385,114.50 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   12.4867 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่                      
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื
บรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

3.12 0.79 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้ หรอืทีไ่ม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืน
เมษายน 2565 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B-ASIARMF | 8  
 

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้
ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหน

ด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 3,117,256.74 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 792,768.72 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  - - AA+ - 17,230,689.02 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของ
ผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
(Credit Rating Agency: CRA) 

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

มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 
AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของ

คณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  364,432,038.32 

  เงนิฝากธนาคาร 26,968,922.60 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 3,329,000.00 

    ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 12,797.63 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 241,110.88 

     รวมสนิทรัพย ์ 394,983,869.43 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 793,979.78 

  หนี้สนิอืน่ 30,514.22 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,578,957.29 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 195,303.64 

     รวมหนี้สนิ 2,598,754.93 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 392,385,114.50 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 314,241,290.13 

  กําไรสะสม 
 

     บัญชปีรับสมดลุ 70,265,326.07 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 7,878,498.30 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 392,385,114.50 

  
 

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 31,424,129.0128 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 12.4867 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

  ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ           

  ประเทศลกัเซมเบริก์ (100.00%)           

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน (100.00%)          

       Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (100.00%)  927,728.18   364,432,038.32 

          364,432,038.32 

  รวมประเทศลกัเซมเบริก์         364,432,038.32 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ         364,432,038.32 

รวมเงนิลงทุน         364,432,038.32 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,052,331.85 

  รายไดด้อกเบีย้ 25,508.04 

  รายไดอ้ืน่ 1,016,354.80 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 3,094,194.69 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 2,069,869.99 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 57,956.28 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 103,493.53 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 24,938.78 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 1,086,485.44 

     รวมคา่ใชจ่้าย 3,342,744.02 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (248,549.33) 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 1,251,246.50 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (925,283.41) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (10,168,397.52) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (5,627,777.50) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 6,542,576.09 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไมเ่กดิขึน้ (8,927,635.84) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (9,176,185.17) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (9,176,185.17) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                                     
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                    
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทนุอาจไดร้ับเงนิ
คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี] 

 2,760.95    0.712 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 54.16 0.014 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 96.72 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 216.37  0.056 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 3,128.21 0.806 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุจะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.213 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม  2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

-ไมม่-ี 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของ
กองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยส์นิที่
นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภทที่โดยลักษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน  
ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
เดยีวกัน  
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม  2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

-ไมม่-ี 

หมายเหต ุ:   กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยีเพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตา่งประเทศเพยีง กองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 
จํากัด (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Wellington Management Company LLP  Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Invesco Asset Management  Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

Nippon Life India Asset Management 
Limited 

Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Franklin Resources, Inc. Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 7 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 


