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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพือ่การเลีย้งชพี (B-INDIAMRMF) 

 ตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคมเคลือ่นไหวคอ่นขา้งผันผวน โดยปรับตัวลงตอ่เนื่องในชว่งครึง่เดอืนแรกเขา้สูโ่ซน Bear 

Market หรอืลดลงจากสงูสดุชว่งตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งครึง่หลังของเดอืนและปิดทรงตัวเมือ่เทยีบกับ

เดอืนกอ่นหนา้ได ้โดยประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันการลงทนุยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศทีอ่ยูใ่นระดับสงูในรอบ

หลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในช่วงทีผ่่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมทีช่ะลอลง 

อยา่งไรก็ด ีตลาดเริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสญัญาณจากภาวะเงนิเฟ้อทีอั่ตราการปรับขึน้

เริม่ชะลอลง ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป่รับตัวสูงขึน้

ในชว่งทีผ่า่นมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ใหอ้ยูใ่นระดับ Multiple ทีต่ ่าลง ในระยะขา้งหนา้ ผลกระทบ

ของเงนิเฟ้อตอ่ก าไรบรษัิทจดทะเบยีน ท่าทขีองนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกจิ ยังคง

เป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะสง่ผลตอ่การลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยเูครน-รัสเซยีทีย่ังคงยดืเยือ้ การคว ่าบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจนี 

เป็นปัจจัยทีซ่ ้าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน ้ามันทีย่นืระดับสงูและ

ราคาอาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ก็เป็นปัจจัยลดทอนก าลังซือ้และการบริโภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นั้น การฟ้ืนตัวทาง

เศรษฐกจิทีข่ ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานทีแ่ข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในชว่งทีผ่า่นมา มแีนวโนม้ถกูชะลอจากการเร่งปรับขึน้

ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยูโรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมี

แนวโนม้ไดร้ับผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในช่วงทีผ่่านมานัน้ 

สง่ผลกระทบตอ่ภาคการบรกิารและการผลติ ซึง่ลา่สดุจ านวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ตอ่วันในจนีไดล้ดลงแลว้ แตส่ถานการณ์ในจนี

ยังเป็นปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม โดยถา้หากควบคมุไดด้ตีอ่เนือ่งเศรษฐกจิอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง ตา่งจาก

เศรษฐกจิสหรัฐฯ และยโูรโซน โดยภาพรวมเศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ท าใหป้ระเด็นภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอยเริม่เป็นความเสีย่งมากขึน้ แตห่ากปัจจัยกดดันตา่งๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตราเงนิเฟ้อทีช่ะลอ

ความรอ้นแรงลง ก็อาจชว่ยลดความกดดันตอ่นโยบายการเงนิในประเทศตา่งๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 

 ตลาดหุน้อินเดียวัดจากดัชนี MSCI India (INR) ใหผ้ลตอบแทน -4.96% นับตัง้แต่ตน้ปีและ -4.29% ในเดือน

พฤษภาคม ขณะทีด่ัชนี NIFTY Mid Cap 100 ซึง่เป็นเกณฑม์าตรฐานของกองทนุหลัก ใหผ้ลตอบแทน -11.11% และ -6.79% 

ตามล าดับ ตลาดหุน้อนิเดยียังคงเผชญิกบัแรงขายของนักลงทนุตา่งชาตติอ่เนื่องตัง้แตช่ว่งตน้ปี โดยเฉพาะในหุน้กลุม่เทคโนโลยี

และกลุ่มการเงนิ ซึง่นอกจากจะเป็นไปตาม Sentiment ของตลาดหุน้โลกแลว้ ยังมีความกังวลในเรื่องของอัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่ง

สูงขึน้เหนือกรอบบนเป้าหมายเงนิเฟ้อของ RBI ที ่6% ท าใหแ้นวโนม้อัตราดอกเบีย้ในประเทศทีเ่ร่งตัวขึน้ โดย RBI มจีัดการ

ประชมุนอกรอบถงึ 2 ครัง้ เพือ่ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ซือ้คนืพันธบัตรจนอยูใ่นระดับปัจจุบันที ่4.9% อยา่งไรก็ตาม ตลาดหุน้อนิเดยี

ยังคงมแีรงซือ้จากนักลงทุนภายในประเทศ ท าใหต้ลาดหุน้ของอนิเดยีไม่ปรับตัวลงเท่ากับตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ประเทศ

ตลาดเกดิใหม่โดยรวม ในดา้นของผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้ 86% ของมูลค่าบรษัิทจดทะเบยีนใน MSCI India 

รายงานก าไรโต 22% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ และ 9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น นอกจากนัน้ 48% ของจ านวนบรษัิทรายงาน

ก าไรออกมามากกวา่คาด แตนั่กวเิคราะหย์ังคงปรับประมาณการณ์ก าไรของบรษัิทอนิเดยีลง 

 ผูจ้ัดการกองทุนหลักมีความเชือ่ม่ันและมมีุมมองเชงิบวกกับอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และไดป้ระโยชน์จากมาตรการ

สนับสนุนเพื่อเชือ่มโยงการผลติ (Production Linked Incentive Scheme : PLI) โดยเป็นการใหก้ารสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อ

ดงึดดูเม็ดเงนิลงทนุตรงจากตา่งชาตแิละขยายการผลติในอตุสาหกรรมทีต่อ้งการ ท าใหก้องทนุหลักมสีถานะ Overweight ในหุน้

ของบรษัิทกลุ่มสนิคา้ทุน และกลุ่มยานยนตม์ากทีส่ดุ โดยมนี ้าหนักการลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมมากทีส่ดุคดิเป็นประมาณ 

20% ของพอรต์ โดยในชว่งเวลาทีต่ลาดมคีวามผันผวนกองทุนไดเ้นน้การลงทุนในหุน้ทีจ่ัดอยู่ในประเภททีก่ารด าเนินธุรกจิมี

ความแข็งแกรง่มากกวา่ 70% เพือ่จ ากดัความผันผวน 

ส าหรับการลงทุนตัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุน B-INDIAMRMF มมีูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธ ิณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 1,381.57 ลา้นบาท หรอื 12.1543 บาทตอ่หน่วยลงทุน ทัง้นี้ กองทุนบัวหลวงยังคง

เชือ่ม่ันในประเทศอนิเดยีว่าเป็นประเทศทีม่ศีักยภาพการเตบิโตสงู และมโีครงสรา้งประชากรเอือ้ต่อการเตบิโต รวมถงึนโยบาย

ตา่งๆ ทีร่ัฐบาลออกมาตรการมาน่าจะสามารถดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ และสนับสนุนภาคธรุกจิในประเทศได ้ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึม่ันในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโครง่ครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่23 พ.ย. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 12.4930  13.1643  11.3393  8.9312  -  10.0000  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-INDIAMRMF 
-2.71 -7.67 7.19 10.81 -  4.41 

เกณฑม์าตรฐาน2 1.68 -6.18 12.32 15.21 -  4.97 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

22.353 23.503 19.27 23.16 -  20.77 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

23.503 25.923 22.02 24.92 -  23.01 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) ดัชน ีNifty Free Float Midcap 100 ในสกลุรปีู สดัสว่น 50.00% 
2) ดัชน ีNifty Free Float Midcap 100 ในสกลุรปีู ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 

50.00% 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Kotak Funds - India Midcap Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ : Class J Acc 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 25 พฤษภาคม 2553 

วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทนุ Class J Acc : 31 กรกฎาคม 2557 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : มุง่หาผลตอบแทนจากสว่นตา่งราคาในระยะยาว โดยลงทนุอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนในหุน้และตราสารอนุพันธท์ีเ่ชือ่มโยงกับหุน้ขนาด

กลาง (Mid Cap) ของบรษัิททีจ่ัดตัง้หรอืด าเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี 

ทัง้นี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน (EPM) ตามดุลยพนิจิ

ของผูจ้ัดการกองทนุ 

การซือ้ขายของกองทนุหลกั : ทกุวันท าการ 

ดชันชีีว้ดั : Nifty Free Float Midcap 100 Index 

ผูจ้ดัการกองทนุ : FundRock Management Company S.A. 

ผูบ้รหิารการลงทนุ : Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%) 

 

แหลง่ทีม่า: Kotak Mahindra Asset Management ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 
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แหลง่ทีม่า: Kotak Mahindra Asset Management ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 1,298,727,688.33 94.00 

ประเทศลกัเซมเบริก์     

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

Kotak Funds - India Midcap Fund 1,302,148,888.33 94.25 

เงนิฝากธนาคาร     

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ -3,421,200.00 -0.25 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 88,549,538.32 6.41 

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 3,378,997.54 0.24 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 85,170,540.78 6.16 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 1,381,568,304.52 
 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.1543 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกนั 

3.38 0.24 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 2,406,523.96 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 82,764,016.82 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 

(มหาชน) 

- - AAA - 3,378,997.54 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนีแ้ตล่ะรุน่ (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 าระหนี้

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต า่ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกนั 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,794,295,201.57 บาท) 1,302,148,888.33 

  เงนิฝากธนาคาร 90,071,868.61 

  ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้และเงนิปันผล 100,666.58 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 2,346,977.75 

     รวมสนิทรพัย ์ 1,394,668,401.27 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,403,493.01 

  หนีส้นิอืน่ 46,838.79 

  เจา้หนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุ 3,421,200.00 

  เจา้หนีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 1,622,996.87 

  เจา้หนีจ้ากสญัญาอนุพันธ ์ 6,605,568.08 

     รวมหนีส้นิ 13,100,096.75 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,381,568,304.52 

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,136,689,147.29 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 70,280,040.37 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 174,599,116.86 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,381,568,304.52 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 113,668,914.7281 

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วยลงทนุ (บาท) 12.1543 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

ชือ่หลกัทรพัย ์
จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
  ราคายตุธิรรม (บาท) 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ       

  ประเทศลกัเซมเบริก์ (100.00%)       

    หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ (100.00%)       

        Kotak Funds - India Midcap Fund (100.00%) 1,666,776.4723 
 

  1,302,148,888.33 
 

      1,302,148,888.33 

  รวมประเทศลกัเซมเบริก์     1,302,148,888.33 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ     1,302,148,888.33 

รวมเงนิลงทนุ     1,302,148,888.33 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทนุ   

  รายไดด้อกเบีย้ 110,802.53 

  รายไดอ้ืน่ 2,723,070.14 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 2,833,872.67 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 7,784,645.28 

  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ 233,539.34 

  คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 389,232.33 

  คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 30,817.16 

  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 913,949.26 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 9,352,183.37 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (6,518,310.70) 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ 14,775,103.58 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (10,935,520.00) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ (131,478,145.25) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 15,845,041.22 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 59,990.17 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (111,733,530.28) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (118,251,840.98) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 7,275.37 0.50 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 218.26 0.01 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 363.77 0.02 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 569.23 0.04 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) -  -  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ2 (Other Expense) 325.03 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 8,751.66 0.60 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธ์

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

จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้

ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีี่

ผา่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกนั 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในตา่งประเทศ ซึง่เนน้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มคี่านายหนา้

ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม 

บัวหลวง จ ากดั หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร 

จ ากดั (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จ ากดั 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จ ากดั 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  

(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

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 9 มถินุายน 2565



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากดั 

เลขที ่ 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้  26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996  

www.bblam.co.th 


