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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทุน กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี (B-GLOBALRMF) 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และทา่ทรีวมถงึคาดกาณ์การ
ดําเนนินโยบายการเงนิของของธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ ขณะทีส่งครามยเูครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้  
ซึง่ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถงึ 8% แมว้่าจะ
เร่งตัวขึน้ไดใ้นครึง่เดอืนหลัง ถงึแม ้Fed จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ไปในเดอืนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้และปีหนา้แลว้ แต่ตลาดก็ยังคาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ใน 
หลายครัง้ตดิต่อกันขา้งหนา้ แมว้่าล่าสดุประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ใหก้ารขึน้ดอกเบีย้สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิก็ตาม  
แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุ
มากกวา่ 3 ปีทีล่ดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความเสีย่งใหเ้ศรษฐกจิ
สหรัฐฯ เขา้สูภ่าวะ Recession ไดใ้นอนาคต สง่ผลใหนั้กลงทนุมกีารลดการทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในชว่งทีผ่า่นมา รวมถงึปัจจัย
จากภาวะอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Real Yield) ที่ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยที่กระตุน้ใหเ้ม็ด
เงนิไหลออกจากสนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯ ทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 
 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบต่างๆ อาทเิช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยีที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อ 
หว่งโซอุ่ปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑห์ลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มคีวามเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากที่สุด โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อที่พุ่งสูง 
7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ดา้นสหรัฐฯ นั้น เผชญิกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึน้ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงนิเฟ้อท่ัวไป 
ในเดือนมีนาคม ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เช่นกัน  
ดา้นเศรษฐกจิจีน ยังเผชญิกับการใชม้าตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาค 
การบรกิารและภาคการผลติ โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึง่ยังมีความไม่แน่นอนสูง แมว้่าทางการจีนจะมีสัญญาณ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึน้ รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทั้งหมดนี้ลว้นเป็น 
ความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง ถงึแมว้่าราคาหุน้ทีป่รับตัวลดลงมาแลว้จะมคีวามน่าสนใจมากขึน้ แตเ่ชือ่วา่ตลาดจะยัง
เผชญิกับความผันผวนไปอกีระยะหนึง่ ซึง่ขึน้กับปัจจัยรายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหล่านี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในช่วงนี้
เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาสแรก ในปี 2565 น่าจะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้    
 กองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าแมว้่าจะยังมีปัจจัยที่กดดันให ้
ตลาดหุน้ผันผวนทัง้จากความกังวลเรือ่งอัตราเงนิเฟ้อและแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิม่ขึน้ และปัญหาความ
ขัดแยง้ดา้นภูมริัฐศาสตร ์แต่ผูจั้ดการกองทุนยังคงมีมุมมองว่าการลงทุนในหุน้จะใหป้ระโยชน์กับนักลงทุนได ้หนุนโดยความ 
มั่งค่ังและเงนิออมของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดับเพิม่สงูขึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิโดยรวมจะไดร้ับประโยชน์จากการเปิดเมอืงอย่างเต็มที่
มากขึน้ รวมถงึยังมีความเป็นไปไดท้ี่ตลาดจะคาดการณ์การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ในระดับที่สูงเกนิไป โดยผูจั้ดการ
กองทุนไดทํ้าการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุน้เตบิโต (Growth) มาตัง้แต่ช่วงตน้ปีและสะสมหุน้ Value รวมถึงมีการเพิ่ม
สัดสว่นในหุน้กลุ่มวัฏจักรที่น่าจะใหผ้ลตอบแทนสอดคลอ้งไปกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและการเปิดเมอืง เชน่ หุน้ของบรษัิท
สายการบนิ โดยยดึหลักการของการเลอืกลงทุนในบรษัิททีม่มีลูค่าต่ํากว่าตลาด และเชือ่วา่หลักการลงทุนดว้ยปัจจัยพืน้ฐานและ
มูลค่าที่เหมาะสม (Fundamental and Valuation) จะนําพามาซึง่ผลการดําเนินงานที่ดกีว่าตลาด กองทุนใหน้ํ้าหนักการลงทุน
ในอตุสาหกรรม Industrials กลุ่มเทคโนโลย ีและ Consumer Discretionary สงูทีส่ดุ ในมมุมองเชงิภูมภิาค ผูจั้ดการกองทุนยัง
มองมุมเชงิบวกต่อการลงทุนในตลาดอเมรกิาเหนือในระยะกลาง โดยเนน้อัตราการเตบิโตของกําไรในหลายๆ ธุรกจิที่มีผล
ประกอบการที่ด ีมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงและยังคงซือ้ขายในระดับราคาที่สมเหตุสมผล หุน้ที่กองทุนใหน้ํ้าหนักการลงทุนใน
สดัสว่นทีส่งู ไดแ้ก ่Alphabet, Anglo American, Visa เป็นตน้ ขณะทีม่มีมุมองเชงิระมดัระวังตอ่ตลาดหุน้กลุม่ตลาดเกดิใหมแ่ละ
เอเชยี ทีน่อกจากประเด็นเรือ่งการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิและปัญหาดา้นภูมริัฐศาสตร ์อย่างไรก็ตาม สําหรับประเด็นความขัดแยง้
ทางภูมริัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซยีกับยูเครนนัน้ ทางกองทุนหลักไม่ไดม้ีการลงทุนในหุน้ของรัสเซยีและมกีารลงทุนในบรษัิทที่มี
ความเกีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิรัสเซยีในดับต่ํา ทําใหค้วามเสีย่งโดยตรงทีม่ตีอ่กองทนุเป็นไปอยา่งจํากัด  

สําหรับการลงทุนตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทุน B-GLOBALRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่30 เมษายน 2565 เทา่กับ 1,414.99 ลา้นบาท หรอื 13.8998 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 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. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่12 พ.ย. 58 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 15.2644 16.5359 14.9872 11.4062 10.5448 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
B-GLOBALRMF -8.94 -15.94 -7.27 6.81 5.67 5.22 

เกณฑม์าตรฐาน3 -7.05 -10.10 2.53 11.49 8.93 8.56 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

20.504 17.884 14.63 19.60 16.74 15.90 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

19.294 16.894 13.92 18.85 15.94 15.09 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

(1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สัดสว่น 50.00% 
(2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท 

ณ วันทีค่ํานวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 
4 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund 

ชนดิหนว่ยลงทุน : Class S (Accum-USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 19 กมุภาพันธ ์2553 

วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทุน Class S (Accum-USD) : 7 พฤศจกิายน 2554 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

ดชันชีีว้ดั : MSCI All Country World Index Net  

ผูจ้ดัการกองทนุ : Wellington Management Company LLP 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: State Street Fund Services (Luxembourg) Limited 

วตัถปุระสงค ์และนโยบายการลงทนุของกองทุนหลกั 

Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุน้สามัญ รวมถงึ
หลักทรัพยต์่างๆ ที่มลัีกษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุน้บุรมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกอง REITs และใบแสดง
สทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depository Receipts) ทีอ่อกโดยบรษัิทตา่งๆ ท่ัวโลก 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%)   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหลง่ทีม่า: Wellington Management Company LLP ณ วันที ่30 เมษายน 2565 
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หุน้ 10 อบัดบัแรก 
 
TOP 10 HOLDINGS  

COMPANY NAME MARKET INDUSTRY % OF EQUITY 

Alphabet Inc United States Media & Entertainment 3.1 

Microsoft Corp United States Software & Services 2.6 

Visa Inc United States Software & Services 2.5 

Anthem Inc United States Health Care Equipment & Services 2.2 

Alexandria United States Real Estate 2.1 

ConocoPhillips United States Energy 2.1 

Raytheon Technologie United States Capital goods 2.1 

Schlumberger NV United States Energy 2.0 

Novartis AG Switzerland Pharma, Biotech & Life Sciences 1.9 

Amazon.com Inc United States Retailing 1.9 

Total of Top 10   22.5 

Number of Equity Names   85 

 
อตัราสว่นการลงทนุแยกตามภูมภิาคและอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

 
 

แหลง่ทีม่า: Wellington Management Company LLP ณ วันที ่30 เมษายน 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  1,343,838,182.06 94.97 

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน    

Wellington Global Opportunities Equity Fund - 1,340,411,013.52 94.73 

เงนิฝากธนาคาร    

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 3,427,168.54 0.24 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   85,421,365.61 6.04 

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 7,490,516.26 0.53 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 77,930,849.35 5.51 
        
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   1,414,996,324.05 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   13.8998  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ตามราคาตลาด 
(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

7.49 0.53 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 4,032,573.86 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 73,898,275.49 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 7,490,516.26 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (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 และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,929,481,908.23 บาท) 1,340,411,013.52 

  เงนิฝากธนาคาร 86,729,425.93 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 3,427,100.00 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 80,648.39 

     รวมสนิทรัพย ์ 1,430,648,187.84 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,423,971.30 

  หนี้สนิอืน่ 42,021.58 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,388,640.17 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 12,797,230.74 

     รวมหนี้สนิ 15,651,863.79 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,414,996,324.05 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,017,990,926.98 

  กําไรสะสม  

     บัญชปีรับสมดลุ 190,793,649.29 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 206,211,747.78 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,414,996,324.05 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 101,799,092.6982 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 13.8998 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ จํานวนหนว่ย/  
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  
   

  ประเทศลกัเซมเบริก์ (100.00%)  
   

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน (100.00%)  
   

        Wellington Global Opportunities Equity Fund (100.00%) 1,436,656.34  1,340,411,013.52 

    1,340,411,013.52 

  รวมหน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน   1,340,411,013.52 

    
รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   1,340,411,013.52 

    
รวมเงนิลงทุน   1,340,411,013.52 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 108,603.45 

  รายไดอ้ืน่ 505,713.04 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 614,316.49 
    
คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8,054,402.38 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 241,632.12 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 402,720.12 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 25,695.19 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 1,374,618.29 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 10,099,068.10 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (9,484,751.61) 

    
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 4,419,050.93 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (2,926,148.35) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (280,683,120.63) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 33,048,520.47 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (11,880,044.76) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (258,021,742.34) 
    
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (267,506,493.95) 
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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)2 

[คา่ธรรมเนียมการจัดการไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 แตก่องทนุอาจไดร้ับเงนิ
คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศอกีไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50] 

8,000.11 0.527 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 225.82 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 376.37 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 446.76 0.029 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 398.44 0.026 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 9,447.51 0.622 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะมี PTR สูง 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมตราสารทนุทีล่งทนุในตา่งประเทศ ซึง่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์

 

  



 

B-GLOBALRMF | 15 
 

รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:   ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม 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 ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่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 ์เกยีรตนิาคนิภทัร 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 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต 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 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ 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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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 
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 

 


