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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ (B-BHARATA) 

 ไตรมาสแรกของปี 2565 นับวา่เป็นไตรมาสทีต่ลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country World 

Index ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยี ที่มีทีท่า

ยดืเยือ้กว่าทีค่าด และการทยอยประกาศมาตรการคว ่าบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตก แมว้่าสงครามนัน้ไม่ไดข้ยายวงกวา้งออกไป

และความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศทีม่มีากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว ่าบาตรต่อรัสเซยีของยโุรปนัน้ก็ไมไ่ดรุ้นแรงมาก 

เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามส าคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจากรัสเซยีต่อไป รวมถงึ

ประเด็นของทศิทางดา้นนโยบายการเงนิจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงนิของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ลา่สดุ มกีารปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และสง่สญัญาณผ่าน Dot 

Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องในปี 2565 - 2566 ไปที ่2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายของ 

Fed ใน Eurodollar Futures ที่คาดว่าจะขึน้ไปสูงสุดที่ราว 3% ในปี 2566 นัน้ ก็ไดส้ะทอ้นว่าตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตรา

ดอกเบีย้ของ Fed ไปมากแลว้ ขณะทีภ่าวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความกังวลต่อความเสีย่งของการเกดิ

เศรษฐกจิถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นว่าเศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ท าใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed 

อาจตอ้งชั่งน ้าหนักมากขึน้ระหว่างการขึน้ดอกเบีย้เพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed กับผลกระทบต่อการ

ขยายตัวของเศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ท าใหต้ลาดกลับมาเพิม่น ้าหนักกับหุน้เตบิโตที่ถูก

กระทบหนักจากความกังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

 ตลาดหุน้อนิเดยีวัดจากดัชนี MSCI India (INR) ใหผ้ลตอบแทน 0.09% ในไตรมาสแรก และ 4.25% ในเดอืนมนีาคม 

สามารถเอาชนะตลาดหุน้ Emerging Markets โดยรวม โดยที่หุน้ขนาดกลางสามารถปรับตัวไดด้ทีี่สุด ขณะที่ตลาดหุน้อนิเดีย

ยังคงเผชญิกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาตติ่อเนื่องตัง้แต่ช่วงตน้ปี แต่นักลงทุนในประเทศยังคงสามารถพยุงระดับดัชนีไวไ้ด  ้

ในดา้นของเศรษฐกจิ อนิเดยีสามารถฟ้ืนตัวจากวกิฤต COVID-19 ได ้และประมาณการอัตราการเตบิโตของเศรษฐกจิอนิเดีย 

จากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ยังคงอยู่ในระดับค่อนขา้งสูงที่ 8.2% ทว่าการเกดิความขัดแยง้ดา้นภูมริัฐศาสตร์

ระหว่างรัสเซยีและยูเครนสง่ผลใหร้าคาน ้ามันโลกปรับตัวเพิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบมายังอนิเดยีทีเ่ป็นผูน้ าเขา้สทุธใินน ้ามัน ท าให ้

อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึน้สูงมากกว่า 6% ดว้ยราคาสนิคา้โภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ท าใหผู้จ้ัดการกองทุน RAMS Equities 

Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทุนหลักของ B-BHARATA) ปรับลดน ้าหนักการลงทุนในหุน้ของบรษัิท 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับซเีมนตแ์ละยานยนต ์ขณะทีป่รับเพิม่น ้าหนักในหุน้กลุม่ที่ไดร้ับประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการดา้น COVID-19 

เชน่ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับการฉายภาพยนตร ์เป็นตน้ 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที ่31 มนีาคม 2565 กองทุน B-BHARATA มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 เทา่กับ 1,484.37 ลา้นบาท หรอื 14.1873 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 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 ่14 ก.ย. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 14.3892  14.6070  11.0180  9.2993  -  10.0000  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-BHARATA 
-1.40 -2.87 28.76 15.08 -  7.99 

เกณฑม์าตรฐาน2 -1.10 -4.00 24.43 13.33 -  8.42 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

21.273 18.213 15.62 20.57 -  18.79 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

24.373 21.003 17.79 23.59 -  20.99 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนี MSCI India (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน : RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 

ชนดิหนว่ยลงทุน : Class I (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 17 พฤษภาคม 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : กองทนุหลักมนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวผา่นการกระจายการลงทนุในหุน้

ของบรษัิทซึง่จดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยีหรอืด าเนนิธุรกจิในประเทศอนิเดยี โดยกลยุทธ์

ดา้นการลงทนุจะเนน้ 

1. บรษัิททีม่รีะดับราคาต ่ากวา่ปัจจัยพืน้ฐานและมโีอกาสเตบิโตในอนาคต 

2. บรษัิททีม่แีนวโนม้ผลการด าเนนิงานด ีมผีลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้สงู มทีมีงาน

ผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพ และมอัีตราการท าก าไรขัน้ตน้สงู 

3. บรษัิทที่ไดร้ับประโยชน์จากอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ระดับสูงของ

ประเทศอินเดียและบริหารจัดการโดยทีมงานบริหารที่มีความมุ่งมั่นและมี

ประสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 

และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทนุ 

การซือ้ขายของกองทุนหลกั ทกุวันท าการ 

ดชันชีีว้ดั : MSCI India - USD 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Notz, Stucki Europe S.A. 

ผูบ้รหิารจดัการลงทุน Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 

เว็บไซต:์ www.nipponindiafunds.com 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 



 

B-BHARATA | 5 
 

 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

แหลง่ทีม่า: Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 1,390,861,881.94 93.70 

ประเทศลกัเซมเบริก์ 
    

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 
    

RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 1,397,519,881.94 94.15 

เงนิฝากธนาคาร     

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (6,658,000.00) (0.45) 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 93,069,730.04 6.27 

เงนิฝากธนาคาร 
    

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 3,186,333.81 0.21 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 89,883,396.23 6.06 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 1,484,370,421.40 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 14.1873 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

3.19 0.21 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (6,696,172.29) 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 96,579,568.52 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 3,186,333.81 

 

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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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,639,918,095.32 บาท) 1,397,519,881.94 

  เงนิฝากธนาคาร 105,694,100.29 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 76,629.65 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 2,611,278.74 

     รวมสนิทรัพย ์ 1,505,901,890.62 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,417,394.28 

  หนี้สนิอืน่ 51,340.23 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 6,658,000.00 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12,700,999.90 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 703,734.81 

     รวมหนี้สนิ 21,531,469.22 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,484,370,421.40 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,046,264,545.75 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 242,305,698.04 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 195,800,177.61 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,484,370,421.40 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 104,626,454.5759 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 14.1873 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
  

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ       

  ประเทศลกัเซมเบริก์ (100.00%)       

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน (100.00%)       

        RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (100.00%) 195,438.41   1,397,519,881.94 

      1,397,519,881.94 

  รวมประเทศลกัเซมเบริก์     1,397,519,881.94 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ     1,397,519,881.94 

รวมเงนิลงทุน     1,397,519,881.94 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 140,712.06 

  รายไดอ้ืน่ 4,896,068.87 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 5,036,780.93 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 7,563,781.70 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 226,913.51 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 378,189.05 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 25,832.18 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 958,076.04 

     รวมคา่ใชจ่้าย 9,152,792.48 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (4,116,011.55) 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 10,634,668.97 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 3,862,510.00 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (50,413,197.45) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (12,475,088.39) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 6,963,068.53 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (41,428,038.34) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (45,544,049.89) 

หัก ภาษีเงนิได ้ 21,106.81 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (45,565,156.70) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,068.95 0.50 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 212.07 0.01 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 353.45 0.02 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 614.49 0.04 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) -  - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 317.05 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 8,566.02 0.60 

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) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์

การลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management 

จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้

ขายเปลีย่นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่

ผา่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

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 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

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 ์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 ์โนมูระ 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, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ 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 

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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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 
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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 


