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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้จนีเอแชรเ์พือ่การเลีย้งชพี (B-CHINAARMF)  

  ตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และทา่ทรีวมถงึคาดกาณ์การ
ดําเนินนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐอมเรกิา (Fed) ที่เขม้งวดมากขึน้ ขณะที่สงครามยูเครน-รัสเซยีที่ยังคงยืดเยื้อ  
ซึง่ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถงึ 8% แมว้่าจะ
เร่งตัวขึน้ไดใ้นครึง่เดอืนหลัง ถงึแม ้Fed จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ไปในเดอืนมนีาคม และสง่สัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้และปีหนา้แลว้ แต่ตลาดก็ยังคาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบีย้มากกว่า 0.25% ในหลายครัง้
ตดิตอ่กันขา้งหนา้ แมว้า่ลา่สดุประธาน Fed จะกลา่ววา่จะดแูลไมใ่หก้ารขึน้ดอกเบีย้สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิก็ตาม แตนั่กลงทุน
บางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield curve ทีอ่ายุมากกว่า 3 ปี 
ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความเสี่ยงใหเ้ศรษฐกจิสหรัฐฯ  
เขา้สู่ภาวะ Recession ไดใ้นอนาคต ส่งผลใหนั้กลงทุนมีการลดการทุนในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถงึปัจจัยจาก
ภาวะอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Yield) ทีป่รับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยที่กระตุน้ใหเ้ม็ดเงนิ
ไหลออกจากสนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ในดา้นของตลาดหุน้จนีและเศรษฐกจิจนีตัง้แตช่่วงตน้ปียังคงเผชญิกับแรงกดดันต่อเนื่องจากการใชม้าตรการ Zero-COVID 
และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบรกิารและภาคการผลติ ทําใหตั้วเลขทางเศรษฐกจิออกมา 
อ่อนแรงลง และมีความกังวลว่าเศรษฐกจิจีนอาจไม่สามารถเตบิโตไดต้ามเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี ่5.5% ดว้ยการรับมือการแพร่
ระบาดของจนียังมคีวามไม่แน่นอนสงู แมว้่าทางการจนีจะมสีัญญาณนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายมากขึน้ รวมทัง้อาจมมีาตรการ
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางสว่นก็ตาม 

 ผูจั้ดการกองทุน Allianz China A-Shares ซึง่เป็นกองทนุหลักมกีารเพิม่น้ําหนักการลงทนุในหุน้กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
กอ่สรา้งซึง่คาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากการดําเนนินโยบายกระตุน้ดา้นการคลังโดยเฉพาะในฝ่ังของรัฐบาลทอ้งถิน่ ขณะทีม่กีาร
ลดน้ําหนักการลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมที่อัตรากําไรอาจไดร้ับผลกระทบจากทัง้การเตบิโตของรายไดท้ีช่า้ลงและตน้ทุนที่
ปรับเพิม่ขึน้ โดยขอ้มูล ณ สิน้เดือนเมษายน 2565 กองทุนมีการ Overweight สูงสุดในหุน้กลุ่ม Consumer Discretionary 
ขณะที ่Underweight หุน้กลุม่  Communication Services มากทีส่ดุ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทุน B-CHINAARMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่30 เมษายน 2565 เทา่กับ 2,798 ลา้นบาท หรอื 8.8457 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ 
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 
  

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่6 พ.ย. 63 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 10.5542 11.6692 11.0272 - - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
B-CHINAARMF -16.19 -24.19 -19.83 - - -7.95 

เกณฑม์าตรฐาน3 -14.75 -21.13 -13.99 - - -4.05 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

27.654 22.204 22.01 - - 22.72 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

28.364 22.464 20.82 - - 20.93 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

(1) ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั สัดสว่น 50.00% 

(2) ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ 
วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

4 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของ 
Allianz China A-Shares (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน Allianz China A-Shares 

ชนดิหน่วยลงทุน PT (USD) Acc. 

วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้กองทุน 17 พฤษภาคม 2562 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายแสวงหาการเพิม่ขึน้ของมูลค่าเงนิลงทุนในระยะยาว โดยเนน้ลงทุนใน
ตลาดหุน้จนี A-Shares ไมน่อ้ยกวา่ 70% ของ NAV สว่นทีเ่หลอือาจลงทนุในตราสารทุนอืน่
นอกเหนือจากวัตถปุระสงคก์ารลงทนุหลัก 
ทัง้นี้ กองทนุมขีอ้กําหนดในการลงทนุอืน่ๆ ดังนี้  
 กองทนุอาจลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market) 
 กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุน้จนีอืน่นอกเหนือจากตลาด A-Shares (เชน่ B-Shares และ/หรอื 

H-Shares) ไดไ้มเ่กนิ 20% ของ NAV 
 กองทนุอาจลงทุนในตลาดหุน้จนีดว้ยสกลุเงนิหยวนผา่นโครงการ RQFII ไดส้งูสดุไม่เกนิ 

69% ของ NAV 
 กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปิดที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Shanghai หรอื Shenzhen 

ไดไ้มเ่กนิ 10% ของ NAV 
 กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ รวมถึงหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงนิ เพือ่บรหิารสภาพคล่อง ไดไ้ม่เกนิ 10% ของ NAV ทัง้นี้ ตราสารหนี้ 
และ/หรอืตราสารตลาดเงนิตอ้งมอัีนดับความน่าเชือ่ถอื B- ขึน้ไป ณ วันทีก่องทนุลงทนุ 

ดชันชีีว้ดั ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) 

ผูจ้ดัการกองทนุ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ State Street Bank International GmbH 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
1 "Offer–Bid" performance data takes into account 2.00% of the initial fee of the investment. 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่30 เมษายน 2565 
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2  The information is provided for illustrative purposes only to demonstrate the Fund’s investment strategy, it should 

not be considered a recommendation to purchase or sell any particular security or strategy or an investment advice. 
Thereis no assurance that any securities discussed herein will remain in the Fund at the time you receive this 
document. Past performance is not indicative of future results. While best efforts are used in compiling the 
information, Allianz Global Investors and its affiliated entities expressly assumes no warranty of any kind, actual or 
implied, for the accuracy, completeness and timeliness of the information. 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่30 เมษายน 2565 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการดําเนนิงาน ยอ้นหลงั 1 ปี 

Standard Deviation 19.32 

Sharp Ratio -1.40 

Sortino Ratio -1.48 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่30 เมษายน 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   2,635,400,270.74 94.19 

    หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน    

        Allianz China A-Shares - 2,635,400,270.74 94.19 

เงนิฝากธนาคาร        

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - -6,853,788.75 -0.24 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   193,456,020.97 6.91 

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 13,085,073.22 0.47 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 180,370,947.75 6.45 
        
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   2,798,000,296.94 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   8.8457 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก                                 

ณ วนัที ่29 เมษายน 2565* 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 13.08 0.47 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื - - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ
ของกองทนุ - - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

* วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั                                                                                                       

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่
หนา้ต ัว๋ 

มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 5,714,794.08 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 174,656,153.67 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 13,085,073.22 
 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร
หนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: 
CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa 
อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถสงูสดุ
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชําระ
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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 4,957,776,065.40 บาท) 2,635,400,270.74 

  เงนิฝากธนาคาร 195,492,301.84 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 182,536.14 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 2,986,134.55 

     รวมสนิทรัพย ์ 2,834,061,243.27 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,796,937.23 

  หนี้สนิอืน่ 84,828.70 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 6,854,200.00 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,218,405.76 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 24,106,574.64 

     รวมหนี้สนิ 36,060,946.33 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 2,798,000,296.94 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,163,095,618.68 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 248,011,118.57 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (613,106,440.31) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 2,798,000,296.94 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 316,309,561.8673 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 8.8457 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ จํานวนหนว่ย/ เงนิตน้  ราคายตุธิรรม (บาท) 

  
 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 
 

   

  หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%) 
 

   

    Allianz China A Shares - PTUAC (100.00%) 
 

   

        Allianz China A Shares - PTUAC (100.00%) 53,323.10  2,635,400,270.74 

    2,635,400,270.74 

  รวมหนว่ยลงทุนกองทนุรวมตราสารทนุ   2,635,400,270.74 

    

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   2,635,400,270.74 

    

รวมเงนิลงทนุ   2,635,400,270.74 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 240,825.74 

  รายไดอ้ืน่ 5,518,380.89 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 5,759,206.63 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 16,270,564.44 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 488,116.94 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 813,528.29 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 35,612.18 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 2,185,071.38 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 19,792,893.23 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (14,033,686.60) 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (46,940.00) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (11,071,413.32) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (911,183,855.82) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 104,771,814.58 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (19,584,953.25) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (837,115,347.81) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน (851,149,034.41) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                             
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                               
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                            
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,206.13 0.496 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 456.18 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 760.31 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 1,488.47 0.049 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 604.25 0.020 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 18,515.35 0.604 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

 
-ไมม่-ี 

 
หมายเหต ุ:  PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทนุ เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ
จากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญช ี
ทีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

-ไมม่-ี 

หมายเหต ุ:  กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้จนีเอแชรเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมตราสารทนุทีล่งทนุในตา่งประเทศ ซึง่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์  
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด  Conference Call, Adhoc Update 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ 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 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ 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 

Nippon Life India Asset Management Limited Conference Call, เอกสารกองทนุ 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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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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