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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น (B-NIPPON) 

 ตลาดหุน้โลกในเดือนพฤษภาคม เคลือ่นไหวค่อนขา้งผันผวน โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึง่เดอืนแรกเขา้สู่โซน 
Bear Market หรอืลดลงจากสงูสดุชว่งตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งครึง่หลังของเดอืนและปิดทรงตัวเมือ่เทยีบกับ
เดอืนกอ่นหนา้ได ้โดยประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศทีอ่ยู่ในระดับสงูในรอบ
หลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิที่เขม้งวดเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมที่ชะลอลง 
อย่างไรก็ด ีตลาดก็เริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อที่อัตราการปรับ
ขึน้เริม่ชะลอลง ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ทีป่รับตัว
ขึน้สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ําลง ในระยะขา้งหนา้ 
ผลกระทบของเงนิเฟ้อต่อกําไรบรษัิทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของ
เศรษฐกจิ ยังคงปัจจัยสําคัญทีจ่ะสง่ผลต่อการลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยูเครน-รัสเซยี ทียั่งคงยดืเยือ้ การคว่ําบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิใน
จนี เป็นปัจจัยทีซ้ํ่าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน้ํามันทีย่นืระดับสงูและ
ราคาอาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ก็เป็นปัจจัยลดทอนกําลังซื้อและการบริโภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นั้น การฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกจิทีข่ ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานทีแ่ข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในชว่งทีผ่่านมา มแีนวโนม้ถกูชะลอจากการเร่งปรับขึน้
ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะที่เศรษฐกจิยูโรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมี
แนวโนม้ไดร้ับผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมานัน้ 
สง่ผลกระทบต่อภาคการบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสดุ จํานวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจนีไดล้ดลงแลว้ แต่สถานการณ์ในจนี
จงึยังเป็นปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม โดยถา้หากควบคุมไดด้ตี่อเนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง 
ต่างจากเศรษฐกจิสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ทําใหป้ระเด็น
ภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็นความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตรา
เงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง ก็อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศตา่งๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอยทาง
เศรษฐกจิ 

สําหรับดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรับตัวเพิม่ขึน้ 0.7% ในเดอืนพฤษภาคม โดยในชว่งตน้เดอืน ตลาด
มีความกังวลเกีย่วกับการเร่งตัวขึน้ของอัตราเงนิเฟ้อ รวมถงึการคาดการณ์ของตลาดในทศิทางการปรับขึน้ของอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของ Fed ทีน่่าจะอยู่ในอัตราทีเ่ร็วขึน้ จะสง่ผลใหธ้นาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) ปรับเปลีย่นท่าทเีป็นดําเนนินโนบายเขม้งวด
มากขึน้เช่นกัน ทัง้นี้ ตัง้แต่ช่วงกลางเดือน TOPIX สามารถปรับตัวกลับขึน้มาไดห้ลังการประชุม FOMC ดว้ยตลาดรับรูปั้จจัย
นโยบายไปแลว้ โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน้ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิที่เกีย่วขอ้งการเดนิเรือ ปิโตรเลียม และถ่านหนิ ขณะที่กลุ่ม
การเกษตร การประมง และการบรกิารปรับตัวลดลง ในสว่นของผลประกอบการกําไรของบรษัิทจดทะเบยีนยังคงเตบิโตไดด้ ีโดย 
75% ของบริษัทญี่ปุ่ นประกาศกําไร ออกมา ดีกว่าคาด โดยผูจั้ดการกองทุนมีมุมมองว่ารายไดข้องบรษัิทจดทะเบียนญี่ปุ่ น 
ในปีงบประมาณนี้ (สิน้สดุ มนีาคม 2566) จะสามารถเตบิโตไดถ้งึ 13.5%  

ในชว่งภาวะทีต่ลาดหุน้น่าจะยังคงมคีวามผันผวน แมว้า่ตลาดมกีารรับรูก้ารปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ไปสว่นหนึง่แลว้ แตห่าก
ว่าการปรับขึน้เป็นไปในอัตราเร่งกว่าที่คาดการณ์ ก็อาจจะส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิตอ้งชะลอตัวลงได ้และอาจทําใหผู้ดํ้าเนนิ
นโยบายตอ้งลดความเขม้งวดหรอืกลับมาดําเนนินโยบายแบบผ่อนคลายอกีครัง้หนึง่ แต่ดว้ยภาวะทีต่ลาดยังคงกังวลกับนโยบาย
การเงิน ผูจั้ดการกองทุนไดเ้พิ่มน้ําหนักในหุน้พื้นฐานดี มีความสามารถในการทํารายไดสู้ง มีสัดส่วน Price-to-book ratio 
แข็งแกร่ง มีความมั่นคงของรายได ้และหุน้กลุ่ม Defensive โดยเชื่อว่ายังมีหุน้ของอีกหลายบริษัทที่ยังคง Laggard และมี
ศักยภาพในการปรับขึน้ของราคาหุน้ไดอ้กีมาก เชน่ M3, MonotaRO และ Chugai Pharmaceutical เป็นตน้   

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ธันวาคม 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุน B-NIPPON มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เทา่กับ 634.44 ลา้นบาท หรอื 8.7424 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

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 ่27 พ.ย. 57 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  9.3357   10.7417   10.7269   10.4127   10.8195  10.0000  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-NIPPON -6.36 -18.61 -18.50 -5.66 -4.17 -1.77 

เกณฑม์าตรฐาน2 1.22 -2.15 0.32 10.02 5.80 5.86 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

26.313 24.473 20.79 21.09 18.52 19.59 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

20.113 18.783 16.93 17.78 16.50 17.87 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนี TOPIX (Total Return Net) (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิเยน ปรับดว้ยตน้ทนุป้องกัน

ความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 
ไมน่อ้ยกวา่ 75% ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ Nomura Japan High Conviction Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Nomura Japan High Conviction Fund 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 8 ตลุาคม 2557 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุน : กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์อง

ประเทศญี่ปุ่ น อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหุน้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยน์อกประเทศญี่ปุ่ น แต่ดําเนินธุรกจิอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น ไดสู้งสุดไม่เกนิ
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด  
กองทุนหลักจะเนน้ลงทุนในบรษัิทขนาดใหญ ่โดยแสวงหาหุน้ทีม่ีความย่ังยืนของ
การเติบโตของกําไรและยอดขาย รวมถึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ 
(ROE) ทีส่งู และมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ 

ดชันชีีว้ดั : TOPIX (Total Return Net) 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%) 
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ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Nomura Asset Management U.K. Ltd. ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  596,150,601.81   93.97  

ประเทศไอรแ์ลนด ์     

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน     

Nomura Japan High Conviction Fund  596,150,601.81   93.97  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  39,150,085.31   6.17  

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA  638,112.89   0.10  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)  38,511,972.42   6.07  
      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 634,435,763.34  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 8.7424  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.64 0.10 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 

 
 

  



 

B-NIPPON | 8 
 

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้
ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 2,998,589.55 
2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 35,513,382.87 
3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 638,112.89 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด 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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,242,463,413.23 บาท) 596,150,601.81 

  เงนิฝากธนาคาร 39,321,784.73 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 45,535.89 

     รวมสนิทรัพย ์ 635,517,922.43 
    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 658,045.61 

  หนี้สนิอืน่ 50,101.13 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 217,235.31 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 156,777.04 

     รวมหนี้สนิ 1,082,159.09 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 634,435,763.34 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 725,697,872.88 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ (59,805,658.66) 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (31,456,450.88) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 634,435,763.34 
    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 72,569,787.2881 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 8.7424 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

ชือ่หลกัทรพัย ์ จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   ราคายตุธิรรม 

(บาท) 
        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ       

  ประเทศไอรแ์ลนด ์(100.00%)       

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน (100.00%)       

        Nomura Japan High Conviction Fund (100.00%) 119,280.73   596,150,601.81 

      596,150,601.81 

  รวมประเทศไอรแ์ลนด ์     596,150,601.81 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ     596,150,601.81 

รวมเงนิลงทุน     596,150,601.81 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 50,988.04 

  รายไดอ้ืน่ 2,167,406.14 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 2,218,394.18 
    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 3,605,671.56 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 108,170.11 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 180,283.57 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 25,832.18 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 2,358,220.08 

     รวมคา่ใชจ่้าย 6,278,177.50 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (4,059,783.32) 
    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (2,893,020.25) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 48,722,509.79 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (111,520,784.26) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (80,091,735.84) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 9,568,989.01 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (136,214,041.55) 
    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (140,273,824.87) 

หัก ภาษีเงนิได ้ (7,648.20) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ (140,281,473.07) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 
ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทนุอาจไดร้ับเงนิ
คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี] 

5,101.79 0.755 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 101.09 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 168.49 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 379.36 0.056 
คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) -  -  

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 120.35 0.018 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 5,871.08 0.869 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดร้ับคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.26 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถัิวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน  

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะทอ้น 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active 
Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะ
แลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่า
กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชทีีผ่า่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต 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 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ 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) จํากัด  

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 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 9 มถินุายน 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 

 


