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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน&อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การเลีย้งชพี 
(B-IR-FOFRMF) 

 นับตัง้แตช่ว่งปลายปี 2564 ตลาดหุน้ไทยและท่ัวโลกมคีวามผันผวนค่อนขา้งมาก ทัง้จากปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างระหว่างรัสเซยีกับยูเครนที่มีความ

ยดืเยือ้ รวมถงึการที่คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ไดป้ระกาศขึน้ดอกเบีย้นโยบาย 0.25% ในเดอืนมนีาคมเป็น

ครัง้แรกในรอบ 4 ปี และขึน้ครัง้ที่สองในช่วงตน้เดอืนพฤษภาคมอกี 0.50% และส่งสัญญาณว่ายังขึน้ไดอ้กี 4-5 ครัง้ภายในปี 

2565 เพือ่ป้องกันอัตราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สูงขึน้ สง่ผลใหอั้ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวสงูขึน้จากชว่งปลายปี 2564 ทีป่ระมาณ 1.5% และ 1.9% มาทีร่ะดับ 3.1% และ 3.2% ภายหลัง

วันประกาศขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมการลงทนุในสนิทรัพยท์างเลอืกประเภทกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund) ทีป่รับตัวลดลง -3.4% นับจากตน้ปี 2565 สวนทางเมือ่เทยีบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ที่

ปรับตัวเพิม่ขึน้ 1.9% 

อย่างไรก็ตาม เริม่เห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศพัฒนา มีการเปิดประเทศ

อนุญาตใหช้าวต่างชาตเิขา้มาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการกักตัว และมกีารรณรงคก์ารใชช้วีติร่วมกับ COVID-19 สว่นประเทศไทย ดว้ย

อัตราการเสยีชวีติทีล่ดลงอย่างมนัียส าคัญเมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้ จากการกระจายวัคซนีทีท่ั่วถงึมากขึน้ และรัฐบาลมแีผนทีจ่ะปลด 

ล็อกมาตรการการเดนิทางเขา้ประเทศไทยทัง้หมดภายในกลางปี 2565 จะท าใหภ้าพรวมการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ของประเทศไทยปรับตัวดขี ึน้ และชว่ยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิของไทยมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวกลับเขา้สูภ่าวะปกตไิดเ้ร็วขึน้ 

แนวโนม้การลงทุนต่อจากนี้ กองทุนบัวหลวงมมีุมมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ 

0.5% ตลอดปี 2565 เพือ่ประคับประคองเศรษฐกจิทีย่ังคงเปราะบาง และมคีวามไม่แน่นอน และผลการด าเนนิงานของสนิทรัพย์

ทางเลือกประเภท Property Fund&REITs ไดผ้่านจุดต ่าสุดไปแลว้ในปี 2564 ท าใหปี้ 2565 จะเห็นการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน

ภายหลังการปลดมาตรการเขม้งวดตา่งๆ ของรัฐบาล ทัง้นี้ เมือ่พจิารณาอัตราเงนิปันผลใน 1 ปีขา้งหนา้ทีร่ะดับ 6.7% ส าหรับกอง 

Property Fund/REITs และ 7.1% ส าหรับกอง Infrastructure Fund เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี 

ทีป่ระมาณ 2.8% คดิเป็นสว่นตา่งถงึ 3.9% - 4.3% ตามล าดับ เห็นไดว้า่สนิทรัพยท์างเลอืกประเภท Property Fund REITs และ

Infrastructure Fund ยังมคีวามน่าสนใจ และคาดว่าผลการด าเนนิงานของสนิทรัพยท์างเลอืกประเภทกองทุนดังกล่าวจะฟ้ืนตัว

ไดด้ตีอ่เนื่อง และกลับมาสูร่ะดับปกตเิท่ากับชว่งกอ่น COVID-19 ในปี 2566 เป็นตน้ไป 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทุน B-IR-FOFRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธ ิณ วันที ่30 เมษายน 2565 เท่ากับ 208.74 ลา้นบาท หรอื 9.8381 บาทต่อหน่วยลงทุน  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

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 ่13 พ.ย. 62 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 9.2643  10.0220  9.4974  -  -  10.0000  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-IR-FOFRMF 
6.20 -1.83 3.60 -  -  -0.66 

เกณฑม์าตรฐาน3 7.11 -2.63 4.94 -  -  -1.57 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

7.464 7.204 7.61 -  -  13.09 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

8.744 8.374 8.44 -  -  15.66 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(PF&REIT Total Return Index) สัดสว่น 50% 

2) ดัชน ีMSCI Singapore IMI Core REIT Net Total Return Index (USD) ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50% 
4 % ตอ่ปี 

  



 

B-IR-FOFRMF | 4 
 

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 114,438,763.24 54.82 

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน     

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล 15,370,410.00 7.36 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมนิ 16,297,600.00 7.81 

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

และหนว่ยทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์

เอไอเอ็ม อนิดัสเทรยีล โกรท 6,514,790.40 3.12 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์อัลไล 4,327,070.00 2.07 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยบั์วหลวง ออฟฟิศ 1,977,600.00 0.95 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยภ์ริัชออฟฟิศ 1,538,820.00 0.74 

ทรัสเพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 13,889,520.00 6.65 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์

เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ 11,294,530.80 5.41 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์แกรนด ์รอยัล ออคดิ โฮสพทีาลติี ้

ทีม่ขีอ้ตกลงในการซือ้คนื 2,832,400.00 1.36 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร ์ 1,720,795.00 0.82 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยอ์มิแพ็คโกรท 2,616,120.00 1.25 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 1,248,625.00 0.60 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่โลตัสส ์รเีทล โกรท 7,740,190.22 3.71 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 1,648,620.00 0.79 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์หมราช 3,219,511.00 1.54 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดุสติธานี 969,210.00 0.46 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดับบลวิเอชเอ 

พรเีมีย่ม โกรท 12,080,470.00 5.79 

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 7,517,002.97 3.60 

 อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 1,635,477.85 0.78 
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รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 93,948,684.89 45.01 

ประเทศสงิคโปร ์     

หนว่ยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์     

Keppel DC REIT 3,341,414.70 1.60 

SASSEUR REIT 8,051,940.24 3.86 

CapitaLand Mall Trust 15,122,668.27 7.24 

Ascendas Real Estate Investment Trust 13,177,596.88 6.31 

Suntec Real Estate Investment Trust 5,286,860.59 2.53 

Mapletree Logistics Trust 9,303,494.62 4.46 

Keppel REIT 5,480,814.13 2.63 

Frasers Centrepoint Trust 8,673,577.47 4.16 

Mapletree Industrial Trust 6,951,530.55 3.33 

Mapletree Commercial Trust 6,279,431.87 3.01 

AIMS AMP Capital Industrial REIT 3,093,065.26 1.48 

  เงนิฝากธนาคาร     

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ 9,186,290.31 4.40 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 208,738,893.46 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 9.8381 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

0.52 0.25 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- - AAA - 7,000,554.40 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 1,635,477.85 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 516,448.57 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (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 าระหน้ี

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 206,715,876.00 บาท) 189,775,543.64 

  เงนิฝากธนาคาร 18,556,644.38 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 276,977.97 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 562,554.16 

     รวมสนิทรัพย ์ 209,171,720.15 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 205,663.52 

  หนี้สนิอืน่ 5,445.31 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 221,717.86 

     รวมหนี้สนิ 432,826.69 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 208,738,893.46 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 212,172,639.86 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ (1,342,884.21) 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน (2,090,862.19) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 208,738,893.46 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 21,217,263.9861 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 9.8381 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

ชือ่หลกัทรพัย ์ จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ       

หนว่ยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และหนว่ยลงทนุกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(55.42%) 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์

เอไอเอ็ม อนิดัสเทรยีล โกรท (3.43%) 508,968.00   6,514,790.40 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์อัลไล (2.28%) 622,600.00   4,327,070.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยบั์วหลวง ออฟฟิศ (1.04%) 192,000.00   1,977,600.00 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมนิ (8.59%) 1,481,600.00   16,297,600.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยภ์ริัชออฟฟิศ (0.81%) 185,400.00   1,538,820.00 

ทรัสเพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (7.32%) 687,600.00   13,889,520.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดุสติธานี (0.51%) 160,200.00   969,210.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์

เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(5.95%) 999,516.00   11,294,530.80 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์แกรนด ์รอยัล ออคดิ โฮสพทีาลติี ้

ทีม่ขีอ้ตกลงในการซือ้คนื (1.49%) 292,000.00   2,832,400.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร ์(0.91%) 174,700.00   1,720,795.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์หมราช (1.70%) 378,766.00   3,219,511.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยอ์มิแพ็คโกรท (1.38%) 154,800.00   2,616,120.00 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่โลตัสส ์รเีทล โกรท (4.02%) 561,400.00   7,635,040.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (0.66%) 142,700.00   1,248,625.00 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล (8.10%) 1,090,100.00   15,370,410.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท (0.87%) 232,200.00   1,648,620.00 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดับบลวิเอชเอ พรเีมีย่ม 

โกรท (6.37%) 1,108,300.00   12,080,470.00 

      105,181,132.20 

  รวมหน่วยทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และหนว่ยลงทนุกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 105,181,132.20 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     105,181,132.20 
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ชือ่หลกัทรพัย ์ จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม 

(บาท) 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ       

  ประเทศสงิคโปร ์(44.58%)       

    หน่วยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(44.58%)       

        Keppel DC REIT (1.76%) 65,000.00   3,341,414.70 

        SASSEUR REIT (4.24%) 388,300.00   8,051,940.24 

        CapitaLand Mall Trust (7.97%) 261,352.00   15,122,668.27 

        Ascendas Real Estate Investment Trust (6.94%) 185,534.00   13,177,596.88 

        Suntec Real Estate Investment Trust (2.79%) 115,700.00   5,286,860.59 

        Mapletree Logistics Trust (4.90%) 209,289.00   9,303,494.62 

        Keppel REIT (2.89%) 180,900.00   5,480,814.13 

        Frasers Centrepoint Trust (4.57%) 142,556.00   8,673,577.47 

        Mapletree Industrial Trust (3.66%) 107,249.00   6,951,530.55 

        Mapletree Commercial Trust (3.22%) 131,600.00   6,111,448.73 

        AIMS AMP Capital Industrial REIT (1.63%) 87,711.00   3,093,065.26 

      84,594,411.44 

  รวมประเทศสงิคโปร ์     84,594,411.44 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ     84,594,411.44 

รวมเงนิลงทุน     189,775,543.64 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 5,106,208.24 

  รายไดด้อกเบีย้ 5,921.78 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 5,112,130.02 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 988,109.64 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 26,985.13 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 53,970.27 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,735.79 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 318,787.92 

     รวมคา่ใชจ่้าย 1,408,588.75 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 3,703,541.27 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (502,446.46) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 570,505.59 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (7,568,843.12) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 65,399.52 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (7,435,384.47) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน (3,731,843.20) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 923.47 0.45 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 25.22 0.01 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 50.44 0.02 

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 120.34 0.06 

คา่จัดพมิพส์มดุแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ (Passbook Printing) 104.30 0.05 

คา่ลงประกาศมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV Notification Expense) 38.76 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 40.19 0.02 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 64.67 0.03 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 1,327.19 0.65 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

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

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =              4,616,522.41  

           203,417,877.67  

   

PTR = 0.02 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(สงิคโปร)์  42.78 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 26.29 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 20.63 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (สงิคโปร)์ 5.33 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4.97 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 43,005.13 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  

จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 9 พฤษภาคม 2565



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

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 


