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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวช ัน่และเทคโนโลยเีพือ่การเลีย้งชพี 

(B-INNOTECHRMF) 
ไตรมาสแรกของปี 2565 นับว่าเป็นไตรมาสทีต่ลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country World 

Index ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยี ที่มีที
ทา่ยดืเยือ้กวา่ทีค่าด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตกแมว้า่สงครามนัน้ไมไ่ดข้ยายวงกวา้งออกไป
และความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศทีม่มีากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซยีของยุโรปนัน้ก็ไม่ไดรุ้นแรงมาก 
เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจากรัสเซยีต่อไป รวมถงึ
ประเด็นของทศิทางดา้นนโยบายการเงนิจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคาร
กลางสหรัฐ (FOMC) ล่าสดุ มกีารปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และสง่สัญญาณผา่น Dot Plot ว่าจะ
ขึน้อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ใน 
Eurodollar Futures ที่คาดว่าจะขึน้ไปสูงสุดที่ราว 3% ในปี 2566 นั้น ก็ไดส้ะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบี้ย
ของ Fed ไปมากแลว้ ขณะที่ภาวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความกังวลต่อความเสีย่งของการเกดิเศรษฐกจิ
ถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นว่าเศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ที่มากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้ง
ชัง่น้ําหนักมากขึน้ระหวา่งการขึน้ดอกเบีย้เพือ่คุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed กับผลกระทบต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการประชมุในวันที ่16 มีนาคม ทีผ่่านมา ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตทีถู่กกระทบหนักจาก
ความกังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

ในดา้นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยใีนไตรมาสแรกของปี 2565 ปรับตัวลดลงมากกว่าหุน้โลกที ่-10.16% (พจิารณาจากดัชน ี
MSCI World Information Technology Index) โดยเป็นการปรับตัวลงในทุกกลุ่ม Sub-sector โดยเฉพาะทางดา้น Electronic 
Equipment, Instrument & Components และ IT Services ซึง่เป็นไปตามการเปิดเมอืงของหลายประเทศ ทีทํ่าใหค้วามตอ้งการ
ทางดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยีปรับตัวลง อีกทั้งยังไดร้ับแรงกดดันทั้งจากประเด็นของอัตราดอกเบี้ยและความขัดแขง้ดา้นภูมิ
รัฐศาสตรเ์ชน่กัน 

กองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในไตรมาสแรกใหผ้ลตอบแทนเป็นลบเช่นเดยีวกัน
กับภาวะตลาดแต่นับว่าแข็งแกร่งและตดิลบในระดับทีต่ํ่ากว่าตลาด ดว้ยสไตลข์องการลงทุนทีผู่จั้ดการกองทุนยังคงเนน้ลงทุนใน
หุน้กลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพด ีดว้ยเชือ่ว่าหุน้กลุ่มนี้จะยังคงมีแนวโนม้ที่จะสามารถสรา้งผลตอบแทนไดด้ีกว่าหุน้
เทคโนโลยทีี่เป็น Hyper growth และมีระดับมูลค่าสงู โดยเฉพาะในชว่งที่ตลาดหุน้ยังคงมคีวามไม่แน่นอนที่อาจก่อใหเ้กดิความ
ผันผวนไดอ้กีในชว่งทีเ่หลอืของปีนี้ รวมถงึหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่มคีวามอ่อนไหวกับการปรับขึน้ของอัตราดอกเบีย้ในตลาดใน
ระดับที่ต่ํากว่า ขณะที่ความสามารถในการสง่ต่อตน้ทุนไปยังผูบ้รโิภคได ้ช่วยใหผ้ลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและตน้ทุนวัตถุดบิที่
สงูขึน้ตอ่หุน้เทคโนโลยขีนาดใหญ่อยูใ่นระดับต่ํากวา่อกีดว้ย 

ผูจั้ดการกองทุนมมีุมมองเชงิบวกต่อผลดําเนนิงานในไตรมาสแรกของปีของหุน้กลุ่มเทคโนโลยโีดยรวมทีกํ่าลังจะถงึชว่ง
ประกาศ และไตรมาสต่อๆ ไป ซึง่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยขับเคลือ่นราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีได ้แมว้่าตลาดจะยังคงประเด็น
ความเสีย่งที่ทําใหเ้กดิความผันผวนก็ตาม โดยในช่วงทีผ่่านมากองทุนมีการปรับเพิม่สัดสว่นการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยทีีอ่งิ
กับการเปิดเมอืงมากขึน้ เชน่ หุน้ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับ Global Payment ทีไ่ดร้ับประโยชน์จากการทีผู่ค้นเริม่กลับมาท่องเทีย่ว
และมกีารออกไปจ่ายเงนิสําหรับซือ้สนิคา้มากขึน้ รวมถงึหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจองหอ้งพักสําหรับการท่องเทีย่ว  

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที ่31 มนีาคม 2565 กองทุน B-INNOTECHRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 เทา่กับ 7,329.08 ลา้นบาท หรอื 20.8398 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ 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 ่11 ต.ค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  22.1416   21.1213   19.2209   10.7159  - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ 
B-INNOTECHRMF 

-5.88 -1.33 8.42 24.75 - 23.54 

เกณฑม์าตรฐาน2 -10.77 -0.60 19.60 29.13 - 25.94 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

25.353 21.663 17.77 20.87 - 20.47 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

28.563 24.353 20.18 24.78 - 24.60 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI All Country World Information Technology (ซึง่เป็นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) 

ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund 
ชนดิหนว่ยลงทุน : Class Y-ACC-USD 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 1 กันยายน 2542 
วนัทีจ่ดัต ัง้หน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD : 23 กมุภาพันธ ์2560 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
นโยบายการลงทนุ : มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ NAV 

ในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่ีการพัฒนาดา้นผลติภัณฑก์ระบวนการ หรือ
บรกิารอันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทาง
เทคโนโลย ี

ดชันชีีว้ดั : MSCI AC World Information Technology (N) 
ผูจ้ดัการกองทนุ : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

 

 

 

แหลง่ทีม่า: Fidelity International ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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แหลง่ทีม่า: Fidelity International ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   6,894,300,600.02  94.07  

  ประเทศลกัเซมเบริก์       

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน       

        Fidelity Funds - Global Technology Fund - 6,894,300,600.02  94.07  
        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   431,693,109.87  5.89  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 35,848,661.05  0.49  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 395,844,448.82  5.40  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   7,329,080,810.60  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   20.8398  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

35.85 0.49 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 30,289,729.02 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 365,554,719.80 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 35,848,661.05 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 5,238,254,523.42 บาท) 6,894,300,600.02 

  เงนิฝากธนาคาร 436,287,537.21 
  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 313,844.83 

  ลกูหนี้จากสญัญาอนุพันธ ์ 9,979,807.94 

     รวมสนิทรัพย ์ 7,340,881,790.00 
    

หนีส้นิ   
  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,681,596.04 

  หนี้สนิอืน่ 211,111.19 
  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 4,908,272.17 

     รวมหนี้สนิ 11,800,979.40 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 7,329,080,810.60 
  

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,516,864,207.06 

  กําไรสะสม   
     บัญชปีรับสมดลุ 2,411,838,661.03 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 1,400,377,942.51 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 7,329,080,810.60 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 351,686,420.7060 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 20.8398 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   ราคายตุธิรรม 

(บาท) 
            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ           

  ประเทศลกัเซมเบริก์ (100.00%)           

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมสารทนุ (100.00%)           

        Fidelity Funds - Global Technology Fund (100.00%)   6,968,312.44   6,894,300,600.02 

          6,894,300,600.02 

  รวมประเทศลกัเซมเบริก์         6,894,300,600.02 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ         6,894,300,600.02 

รวมเงนิลงทุน         6,894,300,600.02 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   
  รายไดด้อกเบีย้ 511,412.16 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 511,412.16 

คา่ใชจ้า่ย   
  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 35,398,394.10 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,061,951.83 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 1,769,919.69 
  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 29,923.76 
  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 6,501,724.34 

     รวมคา่ใชจ่้าย 44,761,913.72 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (44,250,501.56) 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   
  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (343,441.89) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (1,972,000.00) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (109,124,222.75) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (67,571,308.95) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 61,532,335.64 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไมเ่กดิขึน้ (117,478,637.95) 

  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (161,729,139.51) 
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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) 33,082.61 0.499 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 992.48 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,654.13 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 5,087.75 0.077 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,044.84  0.016  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 41,861.80 0.631 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ 
ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มีค่านายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 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 ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 
(Soft Commission) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 8 เมษายน 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
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 


