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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลยี (B-INNOTECH) 

 ในช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มเทคโนโลยอียู่ในช่วงขาขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าตลาดหุ้นโลก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งท าให้ผู้บริโภคต้องปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมบางประการ ส่งผลใหบ้รษิทัในกลุ่มเทคโนโลยไีดร้บัประโยชน์โดยตรงจากพฤตกิรรมทีเ่ปลี่ยนไป ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
เช่น การ Work from Home การดวูดิโีอสตรมีมิง่แทนการเขา้โรงหนัง การท างานโดยใช ้Video Conference หรอืเทคโนโลยอีพัเกรด 
ท าใหม้คีวามตอ้งการซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ และการใช ้Data ทีม่ากขึน้ยงัส่งผลดตี่อกลุ่ม Cloud รวมถงึการใชบ้รกิารดา้น
การเงนิผ่านระบบดจิทิลัมากขึน้กย็ิง่ท าใหหุ้น้กลุ่ม Fintech ไดร้บัประโยชน์  

อย่างไรกต็าม ในปี 2563 เป็นปีแห่งการเลอืกตัง้ของสหรฐัอเมรกิา ประเดน็เรื่องกลุ่มบรษิทัเทคโนโลยอีาจถูกหยบิยกมาเป็น
หนึ่งในนโยบายของผูส้มคัรในเรื่องการผูกขาดการท าธุรกจิ (Antitrust Regulation) ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความผนัผวนในหุน้กลุ่มบรษิัท
เหล่านี้  กองทุนบัวหลวงมีความเห็นว่าความเสี่ยงนี้อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในระยะสัน้ รวมถึง
เทคโนโลยยีงัเป็นธมีการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดใีหก้บันักลงทุนและมศีกัยภาพในการเตบิโตระยะยาว  อีกทัง้เป็น
การยากทีส่ภาคองเกรสจะออกกฏระเบยีบมาควบคุมบรษิทัเทคโนโลยขีนาดใหญ่ของสหรฐัอเมรกิา 

Fidelity Funds - Global Technology Fund (ซึง่เป็นกองทุนหลกัของกองทุน B-INNOTECH) เน้นการลงทุนในหุน้เทคโนโลยี
ทีม่มีูลค่าน่าสนใจ แต่บางบรษิทัอาจไม่ใช่หุน้ทีม่ ี Momentum หรอื Growth สูง หรอืเป็นหุน้ทีน่ักลงทุนรายย่อยถอืเยอะ ซึ่งท าให้
ระยะสัน้ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนอื่นๆ ที่เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยบรษิัทที่กองทุนหลกัมีสดัส่วนการถือครอง 
6 อนัดบัแรก ได้แก่ 1. Apple 2. Samsung Electronics 3. Alphabet 4. Microsoft 5. KLA 6. Analog Devices โดยเน้นให้น ้าหนัก
การลงทุนในอุตสาหกรรม Information Technology (72.0%), Communication Services (15.1%) และ Consumer Discretionary 
(6.4%) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั 

ส าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 กองทุน B-INNOTECH มมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 4,980.81 ล้านบาท หรอื 17.8399 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด าเนินงานยอ้นหลงัในรอบ
ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 33.98 

กองทุนบวัหลวง เชื่อมัน่ว่าหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยเีหมาะสมกบัการลงทุนในระยะยาว เน่ืองจากถงึแมว้่าราคาจะปรบัตวัขึน้สูง
ต่อเนื่องหลายปี และอาจเผชญิความผนัผวนจากปัจจยัต่างๆ เช่น สงครามการคา้ แต่บรษิทัเหล่านี้เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโต มนีวตักรรม
ทางดา้นเทคโนโลย ีงบการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมผีลประกอบการทีด่ ีพรอ้มทัง้สามารถปรบัเปลีย่นไปไดต้ามทศิทาง 

การด าเนินธุรกจิของโลก ท าใหบ้รษิทัเหล่านี้น่าจะไดผ้ลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงโลกทีมุ่่งไปสู่ดจิทิลัได้ 

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีก่ าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 

 Fund Management 
 กองทุนบวัหลวง 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 30 มิ.ย. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 31 มี.ค. 63 

1 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ย. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 29 ก.ย. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ย. 58 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
วนัท่ี 10 มี.ค. 60 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 16.1275  13.3149  13.3148  10.7270  - 10.0000  

ผลการด าเนินงาน 
ของ B-INNOTECH 

10.62 33.98 33.88 18.44 - 17.63 

เกณฑม์าตรฐาน2 15.51 41.16 49.74 21.51 - 21.65 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

18.273 27.663 26.84 20.30 - 19.01 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

23.773 26.963 33.03 23.91 - 22.41 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้  ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถงึ ดชันี MSCI All Country World Information Technology (ซึ่งเป็นเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั) ในสกุลเงนิ

ดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
3 % ต่อปี  
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ข้อมลูการลงทุน ผลการด าเนินงาน และความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลกั) 

ช่ือกองทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund 

ชนิดหน่วยลงทุน : Class Y-ACC-USD 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน : 1 กนัยายน 2542 

วนัท่ีจดัตัง้หน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD : 23 กุมภาพนัธ ์2560 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน : มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของ NAV ในตรา
สารทุนของบรษิทัทัว่โลกทีม่กีารพฒันาด้านผลติภณัฑ์กระบวนการ หรอืบรกิาร 
อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์อย่างสงูจากความกา้วหน้าและการพฒันาทางเทคโนโลย ี

ดชันีช้ีวดั : MSCI AC World Information Technology (N) 

ผู้จดัการกองทุน : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

เวบ็ไซต์: https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/tab-performance-risk 
 

 

 

 
แหล่งทีม่า: Fidelity International ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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แหล่งทีม่า: Fidelity International ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 4,718,621,107.45 94.74 

  ประเทศลกัเซมเบิรก์     

    หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน     

        Fidelity Funds - Global Technology Fund 4,718,621,107.45 94.74 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 278,291,540.46 5.59 

  เงินฝากธนาคาร     

        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA 107,670,974.79 2.16 
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) 170,620,565.67 3.43 
      

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 4,980,806,979.70 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 17.8399 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ - - 
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ 

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
107.67 2.16 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ - - 
4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ 

หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่องการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทุนสงูสุดในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนตุลาคม 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตวั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้
ประกนั/ 
ผู้รบัรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่า
หน้าตัว๋ 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - - AA+(tha) - 19,614,595.19  
2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+(tha) - 151,005,970.48  
3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) - - AAA - 107,670,974.79  

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสีย่งด้านเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่าทีสุ่ด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ะไม่สามารถ
ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถึง BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

สินทรพัย ์   
  เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม (ราคาทุน 3,035,146,827.89 บาท) 4,718,621,107.45 
  เงนิฝากธนาคาร 290,894,777.80 
  ลูกหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 140,826.02 
  ลูกหนี้จากสญัญาอนุพนัธ ์ 1,952,362,250.00  
     รวมสนิทรพัย ์ 6,962,018,961.27 
    

หน้ีสิน   
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,588,990.78 
  หนี้สนิอื่น 85,239.43 
  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 12,744,063.36 
  เจา้หนี้จากสญัญาอนุพนัธ ์ 1,963,793,688.00 
     รวมหนี้สนิ 1,981,211,981.57 
สินทรพัยส์ทุธิ 4,980,806,979.70 

สินทรพัยส์ทุธิ:   
  ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,791,934,835.85 
  ก าไรสะสม   
     บญัชปีรบัสมดุล 304,499,098.11 
     ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 1,884,373,045.74 
สินทรพัยส์ทุธิ 4,980,806,979.70 
    

จ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 279,193,483.5845 
สนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วยลงทุน (บาท) 17.8399 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  

ช่ือหลกัทรพัย ์
จ านวนหน่วย/ 

เงินต้น 
  

ราคายุติธรรม 
(บาท) 

       

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ      
  ประเทศลกัเซมเบิรก์ (100.00%)      
    หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)      
        Fidelity Funds - Global Technology Fund (100.00%) 7,060,852.87   4,718,621,107.45 
      4,718,621,107.45 
  รวมประเทศลกัเซมเบิรก์    4,718,621,107.45 

รวมหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ    4,718,621,107.45 

รวมเงินลงทุน    4,718,621,107.45 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)     

 
บาท 

รายได้จากการลงทุน   
  รายไดด้อกเบีย้ 258,021.39 
     รวมรายได้จากการลงทุน 258,021.39 
    

ค่าใช้จ่าย   
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 21,461,520.48 
  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 643,845.66 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 1,073,075.99 
  ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 28,574.44 
  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 5,481,337.90 
     รวมค่าใช้จ่าย 28,688,354.47 
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทนุสุทธิ (28,430,333.08) 
    

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 63,829,135.42 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (24,852,015.00) 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 1,071,405,487.32 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (69,974,756.24) 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 73,815,985.00 
       รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 1,114,223,836.50 
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 1,085,793,503.42 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 20,057.50 0.50 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 601.72 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 1,002.87 0.03 

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 4,193.56 0.10 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) - - 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 951.68 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 26,807.34 0.67 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการค านวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บรษิัทจดัการจะซื้อหรอืไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลกัสอดคล้องกบัการซื้อหรอืไถ่ถอน
หน่วยของผูล้งทุน 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ีเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว  (Feeder Fund) ดังนัน้ จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย ์
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหกเดือน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ล าดบัท่ี รายชื่อ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 




