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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอล (B-GLOBAL) 

 ไตรมาสแรกของปี 2565 นับว่าเป็นไตรมาสที่ตลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country 
World Index ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามระหว่างยูเครน และ
รัสเซยีทีม่ีทที่ายดืเยือ้กว่าที่คาด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตกแมว้่าสงครามนัน้ไม่ไดข้ยาย
วงกวา้งออกไปและความพยายามเจรจาระหวา่งสองประเทศทีม่มีากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรตอ่รัสเซยีของยุโรปนัน้ก็
ไม่ไดรุ้นแรงมาก เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจาก
รัสเซยีต่อไป รวมถงึประเด็นของทิศทางดา้นนโยบายการเงนิจากธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (FED) โดยการประชุม FOMC 
ล่าสุด มีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายของ FED ใน Eurodollar Futures 
ทีค่าดว่าจะขึน้ไปสงูสดุที่ราว 3% ในปี 2566 นัน้ ก็ไดส้ะทอ้นว่าตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบีย้ของ FED ไปมากแลว้ 
ขณะที่ภาวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความกังวลต่อความเสี่ยงของการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในอนาคต  
ก็สะทอ้นวา่เศรษฐกจิอาจไมส่ามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ FED อาจตอ้งชั่งน้ําหนักมากขึน้
ระหว่างการขึน้ดอกเบี้ยเพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ FED กับผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิ  
ซึง่หลังจากการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตที่ถูกกระทบหนักจากความ
กังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่า่นมา  

 กองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าแมว้่าจะยังมีปัจจัยที่กดดันให ้
ตลาดหุน้ผันผวนทัง้จากความกังวลเรือ่งอัตราเงนิเฟ้อและแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิม่ขึน้ และปัญหาความ
ขัดแยง้ดา้นภูมริัฐศาสตร ์แต่ผูจั้ดการกองทุนยังคงมมีุมมองว่าการลงทุนในหุน้จะใหป้ระโยชน์กับนักลงทุนได ้หนุนโดยความมั่งค่ัง
และเงนิออมของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดับเพิม่สงูขึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิโดยรวมจะไดร้ับประโยชนจ์ากการเปิดเมอืงอยา่งเต็มทีม่ากขึน้ 
รวมถงึยังมีความเป็นไปไดท้ีต่ลาดจะคาดการณ์การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของ FED ในระดับที่สงูเกนิไป โดยผูจั้ดการกองทุนได ้
ไดทํ้าการปรับลดสัดสว่นการลงทุนในหุน้เตบิโต (Growth) มาตัง้แตช่ว่งตน้ปีและสะสมหุน้ Value รวมถงึมกีารเพิม่สดัสว่นในหุน้
กลุ่มวัฏจักรที่น่าจะใหผ้ลตอบแทนสอดคลอ้งไปกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและการเปิดเมือง เช่น หุน้ของบรษัิทสายการบนิ  
โดยยดึหลักการของการเลือกลงทุนในบรษัิท ที่มีมูลค่าต่ํากว่าตลาด และเชือ่ว่าหลักการลงทุนดว้ยปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าที่
เหมาะสม (Fundamental and Valuation) จะนําพามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีกว่าตลาด กองทุนใหน้ํ้าหนักการลงทุนใน
อุตสาหกรรม Industrials กลุ่มเทคโนโลยี และ Consumer Discretionary สูงที่สุด ในมุมมองเชงิภูมภิาค ผูจั้ดการกองทุนยัง
มุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในตลาดอเมรกิาเหนือในระยะกลาง โดยเนน้อัตราการเตบิโตของกําไรในหลายๆ ธุรกจิที่มีผล
ประกอบการที่ด ีมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงและยังคงซือ้ขายในระดับราคาที่สมเหตุสมผล หุน้ที่กองทุนใหน้ํ้าหนักการลงทุนใน
สดัสว่นทีส่งู ไดแ้ก ่Alphabet, Anglo American, Visa เป็นตน้ ขณะทีม่มีมุมองเชงิระมัดระวังต่อตลาดหุน้กลุม่ตลาดเกดิใหมแ่ละ
เอเชยี ทีน่อกจากประเด็นเรือ่งการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิและปัญหาดา้นภูมริัฐศาสตร ์อย่างไรก็ตาม สําหรับประเด็นความขัดแยง้
ทางภูมริัฐศาสตร์ระหวา่งรัสเซยีกับยูเครนนัน้ ทางกองทุนหลักไม่ไดม้ีการลงทุนในหุน้ของรัสเซยีและมกีารลงทุนในบรษัิทที่มี
ความเกีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิรัสเซยีในดับต่ํา ทําใหค้วามเสีย่งโดยตรงทีม่ตีอ่กองทนุเป็นไปอยา่งจํากัด  

 ทีมจัดการลงทุนกองทุนบัวหลวงยังคงมั่นใจในแนวทางการลงทุนของกองทุน Wellington Global Opportunities 
Equity Fund ทีไ่ดก้ระจายความเสีย่งอย่างเหมาะสม ทัง้ยังลงทุนในธุรกจิที่ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขันอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Competitive Advantage) ดว้ยระดับราคาทีเ่หมาะสม  

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน B-GLOBAL มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ 
วันที ่31 มนีาคม 2565 เทา่กับ 3,584.09 ลา้นบาท หรอื 15.7276 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นวา่บรษัิทจะบรหิาร
กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

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 ่1 ต.ค. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 17.1808 16.7745 15.0690 11.5059 10.7790 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
  B-GLOBAL -8.46 -6.24 4.37 10.95 7.84 7.21 

เกณฑม์าตรฐาน2 -5.55 -0.66 14.28 15.53 10.92 10.61 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

19.263 16.613 13.79 19.27 16.56 15.73 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.193 15.793 13.25 18.61 15.80 14.96 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ MSCI All Country World Index NET (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ ปรับดว้ย

อัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของ  
Wellington Global Opportunities Equity Fund 

ชือ่กองทุน   : Wellington Global Opportunities Equity Fund 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน  : 19 กมุภาพันธ ์2553 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน Class S : 7 พฤศจกิายน 2554                                                                                                                      

ประเภทโครงการ  : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ   : ไม่กําหนด 

ดชันชีีว้ดั   : MSCI All Country World Index Net 

ผูจ้ดัการกองทนุ   : Wellington Management Company LLP 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ   : State Street Fund Services (Luxembourg) Limited 

วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุน้สามัญ 
รวมถงึหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุน้บุรมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ที่เกี่ยวขอ้งกับกอง REITs และ 
Depositary receipts ทีอ่อกโดยบรษัิทต่างๆ ท่ัวโลก 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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หุน้ 10 อบัดบัแรก 

 

อตัราสว่นการลงทนุแยกตามภูมภิาคและอุตสาหกรรม 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Monthly Factsheet Wellington Global Opportunities Equity Fund ณ วันที ่31 มนีาคม 2565  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

   
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   3,379,084,023.68  94.28 

ประเทศลกัเซมเบริก์   

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน   

Wellington Global Opportunities Equity Fund   3,379,084,023.68  94.28 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 203,401,616.32 5.68 

เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 2,058,325.96 0.06 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 201,343,290.36 5.62 
   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 3,584,093,268.66 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 15.7276 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

2.06 0.06 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-GLOBAL | 8 

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  
หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุ หรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่
หนา้ต ัว๋ 

มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 2,654,860.43 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 198,688,429.93 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 2,058,325.96 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดิตของผูอ้อก 
ตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

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

ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
   บาท 

สนิทรพัย ์  

 เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 3,061,154,658.28 บาท) 3,379,084,023.68 
 เงนิฝากธนาคาร 208,640,744.61 
 ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 153,789.07 
 ลกูหนี้จากสญัญาอนุพันธ ์ 6,854,706.28 
  รวมสนิทรัพย ์ 3,594,733,263.64 
    

หนีส้นิ   

 เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 5,392,917.36 
 เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 1,751,642.62 
 คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,354,160.21 
 ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 23,068.36 
 เจา้หนี้อืน่ 30,212.03 
 หนี้สนิอืน่ 87,994.40 
  รวมหนี้สนิ 10,639,994.98 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,584,093,268.66 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ  

 ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,278,856,253.70 
 กําไรสะสม  

  บัญชปีรับสมดลุ 1,006,054,409.13 
  กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 299,182,605.83 
  สนิทรัพยส์ทุธ ิ 3,584,093,268.66 

    

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วย 15.7276 

จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 227,885,625.3698 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 
      รอ้ยละของ 

ชือ่หลกัทรพัย ์  จํานวนหนว่ย  มูลคา่ยตุธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ 
 

    (บาท)  (%) 

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 
     

 
กองทนุตราสารทนุ 

     

 
       Wellington Global Opportunities Equity Fund* 

 
3,387,954.6500  3,379,084,023.68  100.00 

รวมกองทนุตราสารทนุ 
 

  3,379,084,023.68  100.00 

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
 

  3,379,084,023.68  100.00 

  
 

     

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 3,061,154,658.28  บาท) 
 

  3,379,084,023.68  100.00 
   

     

        
* Wellington Global Opportunities Equity Fund มนีโยบายการลงทนุในหุน้สามัญ รวมถงึหลักทรัพยต์า่งๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นตราสารแหง่ทนุ เชน่  
หุน้บรุมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกอง REITs และ Depositary receipts ทีอ่อกโดยบรษัิทตา่งๆ ทัว่โลก 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

   บาท 

รายได ้   

 รายไดด้อกเบีย้ 270,234.16 
 รายไดอ้ืน่ 1,913,202.44 
  รวมรายได ้ 2,183,436.60 
    

คา่ใชจ้า่ย  

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ  18,377,393.29 
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 551,321.82 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 918,869.59 
 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 28,323.76 
 คา่ใชจ่้ายอืน่ 2,097,845.18 
  รวมคา่ใชจ่้าย 21,973,753.64 

รายได(้ขาดทนุ) (19,790,317.04) 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  13,734,653.91 
 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  (272,122,264.24) 
 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธ ์ (155,838.57) 
 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาอนุพันธ ์ 28,973,407.44 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไมเ่กดิขึน้ (229,570,041.46) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (249,360,358.50) 

หัก ภาษีเงนิได ้ (40,535.12) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลังหักภาษีเงนิได ้ (249,400,893.62) 
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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 
[ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทุนอาจไดร้ับเงนิ
คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมต่างประเทศ อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี] 

18,963.17 0.551 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 515.25 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 858.76 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 204.62 0.005 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 20,541.80 0.596 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.18 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 เป็นขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะทอ้นกลยุทธ์การ 
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภทที่โดยลักษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการ
ลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลี่ยของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน  
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

-ไมม่-ี 
 

หมายเหต:ุ   กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอล เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม 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 ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 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 ์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 และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด  Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(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 

Wellington Management Company LLP  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Invesco Asset Management  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nippon Life India Asset Management Limited Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 Franklin Resources, Inc.  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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