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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี (BGOLDRMF)  

ในปี 2563 ทองคําเป็นหนึง่ในสนิทรัพยห์นึง่ทีส่ามารถใหผ้ลตอบแทนสงูทีส่ดุ ทว่าเมือ่เขา้สูปี่ 2564 นัน้ ทองคํากลับให ้
ผลตอบแทนลดลงประมาณ -6% นับตัง้แตช่ว่งตน้ปี โดยราคาทองคําไดป้รับลงจากระดับประมาณ 1,900 ดอลลา่รส์หรัฐฯ ตอ่ออนซ์
สูร่ะดับ 1,800 ดอลลา่รส์หรัฐฯ ตอ่ออนซ ์โดยไดร้ับปัจจัยกดดันทัง้จากเรือ่งการปรับเปลีย่นทศิทางนโยบายการเงนิของสหรัฐฯและ
ประเทศอืน่ๆ การแข็งค่าขึน้ของค่าเงนิดอลล่ารจ์ากการทีส่หรัฐฯมกีารฟ้ืนตัวทางดา้นเศรษฐกจิในระดับทีด่ ีรวมถงึ ตลาดหุน้ ซึง่เป็น
สนิทรัพยห์ลักมี Sentiment ที่ดแีละยังคงไดแ้รงส่งจากทัง้ภาวะเศรษฐกจิรวมถงึผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน ส่งผลให ้
ความจําเป็นในการใชท้องคําเพือ่กระจายความเสีย่งของพอรต์รับมอืกับความผันผวนของตลาดสนิทรัพยเ์สีย่งลดต่ําลง นอกจากนัน้
แลว้ นักลงทุนใหค้วามสนใจกับสนิทรัพยท์างเลอืกอืน่ เช่น Digital Asset ทําใหอุ้ปสงคต์่อทองคําจากฝ่ังการลงทุนปรับตัวลงไม่
เหมอืนเชน่ชว่งปีกอ่น ดว้ยปัจจัยทัง้หมดทีก่ล่าวมา สง่ผลใหอุ้ปสงคต์่อทองคําฯ สิน้ไตรมาส 3 ปรับตัวลง -7% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น
หนา้ แมว้า่จะมปัีจจัยเรือ่งความตอ้งการจากฝ่ังผูบ้รโิภคและการเขา้ซือ้ของธนาคารกลางเป็นแรงพยงุไวก็้ตาม 

สําหรับดา้นอุปทานของทองคํานัน้ การผลติทองคําจากเหมืองกลับเขา้สูร่ะดับปกต ิมผีลผลติทองคําจากเหมืองทยอย
ปรับเพิม่ขึน้ ทว่าการปรับเพิม่ขึน้ของอปุทานไม่ดา้กพอทีจ่ะทําใหร้าคาทองคํามคีวามเสีย่งที่จะปรับตัวลง โดยนับตัง้แต่ชว่งตน้ปี
อปุทานของของคําปรับเพิม่ขึน้ได ้3%  

อย่างไรก็ตาม มองไปขา้งหนา้ชว่งทีเ่หลอืของปี 2564 คาดว่าราคาทองคําโลกมแีนวโนม้ปรับตัวขึน้และอาจทดสอบระดับ 
1,900 ไดอ้ีกครัง้ จากปัจจัยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และเมื่อเทียบกับช่วงตน้ปี 2564 ที่นักลงทุนมีการ
คาดการณ์เรือ่ง Reflation ราคาทองคํา ณ ขณะนัน้สามารถปรับตัวเพมิขึน้ไดป้ระมาณ 14% เมือ่เทยีบกับปัจจุบันทีป่รับขึน้ยังไม่ถงึ 
10% ประกอบกับช่วงสิน้ปี ทองคําไดร้ับ Sentiment เชงิบวกจากเทศกาลสําคัญของอนิเดยีซึง่เป็นผูบ้รโิภคทองคําอันดับ 2 ของ
โลก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟ (Divali) และเทศกาลแต่งงาน อย่างไรก็ตาม ทองคํายังเผชญิกับแรงกดดันที่จะทําให ้
แนวโนม้การปรับขึน้เป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพ ไดแ้ก ่ทศิทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขาขึน้ การแข็งค่าของค่าเงนิดอลล่าร์ 
รวมถงึประเด็นเรือ่งของอัตราเงนิเฟ้อทีน่่าจะผอ่นคลายลงหากภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานมคีวามสมดลุมากขึน้ 

ทัง้นี้ กองทุนบัวหลวงยังคงเห็นว่าทองคําเป็นสนิทรัพยท์างเลอืกทีนั่กลงทุนควรมีการถอืครองไวใ้นพอรต์การลงทุนสว่นหนึ่ง 
เพื่อป้องกันความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากความผันผวนของตลาดสนิทรัพยห์ลัก และเพื่อป้องกันการลดทอนของ Fiat Currency จาก
อัตราเงนิเฟ้อทียั่งคงอยูใ่นระดับสงู     

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวันที ่31 ตุลาคม 2564 กองทุน BGOLDRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 1,240.55 ลา้นบาท หรอื 13.0668 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนินงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 6.58 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบริษัทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 ตลุาคม 25641 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ต.ค. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 59 

10 ปี 
วนัที ่31 ต.ค 54 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  13.3029   12.2600   13.0262   9.3410   10.5224   13.0407  

ผลการดําเนนิงานของ BGOLDRMF -1.77 6.58 0.32 11.85 4.43 0.02 

เกณฑม์าตรฐาน3 -2.08 6.66 0.08 13.41 5.70 1.06 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

11.544 11.314 12.98 13.95 12.21 13.94 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

14.424 13.854 14.97 15.30 13.54 15.10 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบเท่าค่าสกุล

เงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
4 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน : SPDR Gold Trust 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 18 พฤศจกิายน 2547 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

นวิยอรก์ ญีปุ่่ น ฮอ่งกง และสงิคโปร ์
นโยบายการลงทนุ : มนีโยบายทีมุ่ง่เนน้การลงทนุในทองคําแท่ง เพือ่สรา้งผลตอบแทนของ กองทนุหลัง

หักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจัดการทัง้หมดของกองทุนใหใ้กลเ้คียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคํา 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
ผูด้แูลผลประโยชน ์: The Bank of New York 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทุน : HSBC Bank USA, N.A. 
Marketing Agent : State Street Global Market LLC 
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่ง

เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไร ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ลกัษณะของทองคําแทง่ทีก่องทนุหลกัลงทุน 
(ก) ทองคําแท่งตอ้งมมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองคําในระดับสากล โดย

การรับรองดังกลา่วอาจรับรองทีท่องคําแทง่หรอืทีผู่ผ้ลติทองคําแทง่ก็ได ้ 
(ข) ในการรับรองคุณสมบัตขิองทองคําแท่ง จะกระทําโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอสิระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับ

สากล คอื The London Bullion Market Association (“LBMA”) 
(ค) มรีาคาเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยผูล้งทนุสามารถตรวจสอบราคาทองคําแทง่ LBMA Gold AM/ PM ทีเ่ว็บไซต ์

www.thebulliondesk.com 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%)   

 
แหลง่ทีม่า: SPDR Gold Shares ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการดําเนนิงาน (% ตอ่ปี) 

Volatility (ยอ้นหลงั 3 ปี) 15.50 

แหลง่ทีม่า: State Street Global Advisors ณ 31 ตลุาคม 2564  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   1,233,076,651.15           99.40  

ประเทศสงิคโปร ์       

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมอทีเีอฟทองคํา       

SPDR Gold Trust - 1,200,842,320.84 96.80  

เงนิฝากธนาคาร       

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 32,234,330.31 2.60  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   8,200,001.47             0.66  

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 752,932.09 0.06  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 7,447,069.38 0.60  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)                               1,240,552,427.68  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)                                             13.0668  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 ตลุาคม 25641 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 0.75 0.06 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ - - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2564 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 
กําหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 752,932.09 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 944,431.11 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 6,502,638.27 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(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 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคณุภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,040,117,536.84 บาท) 1,200,842,320.84 

  เงนิฝากธนาคาร 41,679,718.29 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 13,216.86 

  คา่ใชจ่้ายรอตัดบัญช ี   

     รวมสนิทรัพย ์ 1,242,535,255.99 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 705,438.95 

  หนี้สนิอืน่ 18,785.99 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,258,603.37 

     รวมหนี้สนิ 1,982,828.31 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,240,552,427.68 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 949,389,705.56 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 127,121,733.26 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 164,040,988.86 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 1,240,552,427.68 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 94,938,970.5562 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 13.0668 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ           

ประเทศสงิคโปร ์(100.00%)           

หน่วยลงทุนกองทุนรวมอทีเีอฟทองคํา (100.00%)           

        SPDR Gold Trust (100.00%)     217,100.00   1,200,842,320.84 

          1,200,842,320.84 

  รวมประเทศสงิคโปร ์         1,200,842,320.84 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ         1,200,842,320.84 

รวมเงนิลงทุน         1,200,842,320.84 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 21,332.51 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 21,332.51 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 3,383,861.35 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 203,031.73 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 338,386.16 

  คา่ธรรมเนียมผูร้ับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 189,496.26 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 30,245.92 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 134,281.80 

     รวมคา่ใชจ่้าย 4,279,303.22 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (4,257,970.71) 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 10,992,083.57 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (63,938,670.03) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 137,028,484.78 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไมเ่กดิขึน้ 84,081,898.32 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 79,823,927.61 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 79,823,927.61 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,162.49 0.252 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 189.75 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 316.25 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 336.26  0.027  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 4,004.74  0.319  

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลี่ยนมอืเพือ่การลงทุน 
เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุ
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมทรัพยส์นิทางเลือกที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 5 พฤศจกิายน 2564



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 


