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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงมนันีม่ารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี (MM-RMF)  

กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2563 เศรษฐกจิโลกไดเ้กดิความผันผวน เนื่องจาก

การเปิดปิดกจิกรรมทางเศรษฐกจิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสง่ผลใหก้ารฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิมคีวามไมแ่น่นอน แมว้า่ปัจจุบัน
หลายๆ ประเทศจะเริม่ใชน้โยบาย Living with COVID แต่ในดา้นตลาดแรงงาน การขาดแคลนปัจจัยการผลติในช่วงที่กจิกรรม
ทางเศรษฐกจิหยุดชะงักก็ยังไมส่ามารถกลับเขา้สูภ่าวะปกตไิดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา กองทุนการเงนิระหวา่ง
ประเทศ (IMF) ไดป้รับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2565 ล่าสุดลงเหลอื 3.6% จากเดมิที่คาดว่าจะขยายตัวได ้4.4% 
และคาดว่าขยายตัวได ้3.6% ในปี 2566 โดยเป็นผลของสงครามรัสเซยี-ยูเครนที่คาดว่าจะยดืเยื้อต่อไปจากการที่พันธมติรชาติ
ตะวันตกตัดสนิใจยกระดับการคว่ําบาตรกับรัสเซยีใหรุ้นแรงและเขม้งวดมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิการคา้ โดยเฉพาะดา้น
ราคาพลังงานและสนิคา้เกษตร รวมทัง้นี้ยังมีปัจจัยลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกจิจีนที่เผชญิหนา้กับการระบาดของไวรัส
ระลอกใหม่ จนมกีารล็อกดาวน์ในเมอืงใหญ่ที่มคีวามสําคัญต่อการขับเคลือ่นเศรษฐกจิจนีหลายเมือง นอกจากนี้ อัตราเงนิเฟ้อที่
พุ่งสงูขึน้สรา้งแรงกดดันใหธ้นาคารกลางหลายแห่งตอ้งใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวด ภมูภิาคหลักทีไ่ดร้ับผลกระทบหนักทีส่ดุจาก
สงครามคอืภูมภิาคยุโรป เนื่องจากพึง่พาแหล่งพลังงานจากรัสเซยีโดยตรง ทําใหค้าดว่าเศรษฐกจิยุโรปปีนี้จะหดตัวลงมาอยู่ที ่
2.8% ส่วนเศรษฐกจิสหรัฐคาดว่าจะเตบิโตที่ 3.7% ลดลง 0.3% จากก่อนหนา้ โดยเศรษฐกจิโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
ทา่มกลางความเสีย่งจากปัจจัยตา่งๆ ทัง้สถานการณ์สงครามทีรุ่นแรงขึน้ การระบาดของ COVID-19 ทีก่ลับมารุนแรงอาจสง่ผลให ้
เงนิเฟ้อขยายตัวสงูและยาวนาน กดดันใหธ้นาคารกลางตอ้งเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้  

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ครัง้ล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 มีมตปิรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.50% สูก่รอบ 0.75-1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบุว่าแมเ้ศรษฐกจิไตรมาส 1 จะออกมาหดตัว 
แต่การใชจ่้ายครัวเรอืนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจา้งงานยังเพิม่ขึน้ และอัตราการว่างงานปรับลดลง ดา้นเงนิเฟ้อ
ยังขยายตัวสงูจากผลของความไมส่มดลุระหวา่งอปุสงคแ์ละอปุทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานทีเ่พิม่สงูขึน้ 
แรงกดดันดา้นราคาขยายเป็นวงกวา้งมากขึน้ ในขณะทีก่ระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริม่ตน้ในวันที ่1 มถิุนายน ในอัตราเดอืนละ 
4.75 หมื่นลา้นดอลล่าหส์หรัฐ และจะทยอยปรับขึน้ในเวลา 3 เดอืน สู่ระดับ 9.5 หมื่นลา้นดอลล่าห์สหรัฐ ตามแผนเดมิที่ไดส้่ง
สญัญาณไว ้นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบุวา่ Fed มแีนวโนม้ทยอยขึน้ดอกเบีย้อกี 0.5% ในการประชมุครัง้ถัดๆ ไปเพือ่ความคุม
ปัญหาเงนิเฟ้อ แตยั่งไมไ่ดม้กีารพจิารณาเรือ่งการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้รุนแรงถงึ 0.75% อยา่งทีต่ลาดกังวล    

สําหรับเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกจิเริม่กลับมาฟ้ืนตัวจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรค และนักทอ่งเทีย่วเริม่กลับมาตามการเปิดประเทศ โดยการบรโิภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการ
ใชจ่้ายในทุกหมวดทัง้การบรกิาร สนิคา้ไม่คงทน กึง่คงทนและคงทน ดา้นการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 2.9% จาก -
0.8% ขณะที่การส่งออกสนิคา้และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง แนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2565 สภาพัฒน์ฯ คาดว่าจะ
ขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดขีึน้ของอุปสงคภ์ายในประเทศ การฟ้ืนตัวภาคการท่องเที่ยว
และการขยายตัวตอ่เนื่องของการสง่ออกสนิคา้ อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปคาดวา่จะอยูใ่นชว่ง 4.2 – 5.2% 

ในสว่นของนโยบายการเงนิไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดม้ปีรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง  0.5% 
เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกจิและตลาดการเงนิมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2565 การ
ประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิครัง้ลา่สดุเมือ่วันที ่30 มนีาคม 2565 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท ์ใหค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่
0.5% โดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวไดต้่อเนื่องแมม้าตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิผ่านการปรับขึน้ของราคาพลังงานและสนิคา้โภคภัณฑ ์และอุปสงคต์่างประเทศที่ชะลอลง อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉลีย่ปี 
2565 จะปรับสงูขึน้เกนิกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับสูงกรอบเป้าหมายในช่วงตน้ปี 2566 จากราคาพลังงานและ
อาหารทีค่าดวา่จะไมป่รับสงูขึน้ต่อเนื่อง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยังคงตอ้งตดิตามปัจจัยทีส่ง่ผลต่อแนวโนม้เศรษฐกจิและเงนิเฟ้อ ไดแ้ก ่
ราคาพลังงานและสนิคา้โภคภัณฑโ์ลก การส่งผ่านตน้ทุนที่สงูขึน้ และปัญหาภูมริัฐศาสตรท์ี่อาจขยายวงกวา้งและสรา้งความไม่
แน่นอนในระยะถัดไป โดยพรอ้มใชเ้ครือ่งมอืนโยบายการเงนิทีเ่หมาะสมถา้จําเป็น 

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ 0.5% สําหรับปี 2565 และจะมีการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้ในปี 2566 ตามการขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางประเทศหลัก อยา่งไรก็ด ียังคงตอ้งจับตา
มองปัญหาความขัดแยง้ระหว่างรัสเซยี-ยูเครน อัตราเงนิเฟ้อที่เร่งตัวขึน้ที่อาจทําใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยพจิารณาปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายเร็วกว่าทีค่าด 
 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน MM-RMF มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 3,514.46 ลา้นบาท หรือ 11.6620 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลัง 
ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.15 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 
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 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 

10 ปี 
วนัที ่31 พ.ค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  11.6496   11.6442   11.6400   11.5299   11.3801   10.5300  

ผลการดําเนนิงานของ MM-RMF 0.11 0.15 0.19 0.38 0.49 1.03 

เกณฑม์าตรฐาน2 0.12 0.22 0.41 0.65 0.86 1.29 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน3 0.09 0.17 0.34 0.52 0.70 0.96 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

0.0364 0.0334 0.027 0.037 0.038 0.094 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.0034 0.0034 0.003 0.022 0.021 0.041 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน 

0.0004 0.0004 0.00000 0.012 0.013 0.018 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์สัดสว่น 10.00% 

2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ใน
ระดับ A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 10.00% 

3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลทีม่อีายคุงทีข่องสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดอืน สัดสว่น 70.00% 

4) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากสกลุเงนิบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 เดอืน บวกดว้ยค่าเฉลีย่ของ Credit Spread ของตราสารทีม่กีารจัด
อันดับในระดับ A อายุ 1 เดอืน สัดสว่น 10.00%อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และ
ธนาคารไทยพาณชิย ์

3 % ตอ่ปี 

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิ ไม่ใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทุนคืนจาก
กองทนุรวมตลาดเงนิครบเต็มจํานวนได ้  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     2,937,032,480.34  83.57  

  ต ัว๋เงนิคลงั     

        กระทรวงการคลัง         200,952,743.00  5.72  

  พนัธบตัร     

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย      1,039,329,940.73  29.57  

  หุน้กู ้     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha)         157,540,195.80  4.48  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA         454,290,408.38  12.93  
        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA           10,162,097.26  0.29  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA-         172,113,955.08  4.90  
        อันดับความน่าเชือ่ถอื T1+         160,286,888.86  4.56  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+         268,950,675.84  7.65  
        อันดับความน่าเชือ่ถอื A         106,090,129.95  3.02  

  ต ัว๋แลกเงนิ     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+         139,982,205.00  3.98  

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha)         120,081,068.50  3.42  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA                135,007.71  0.00    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)         107,117,164.23  3.05  
      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ         579,517,884.92  16.49  

  ประเทศจนี     

    เงนิฝากประจํา     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A         267,518,410.50  7.61  

  ประเทศกาตาร ์     

    เงนิฝากประจํา     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A         311,999,474.42  8.88  

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)                                         3,514,461,637.16  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)                                                     11.6620  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 1,240.28 35.28 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื
บรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

120.22 3.42 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้  1,469.41   41.81  

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุ 
ในเดอืนมถินุายน 2565 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตามราคา
ตลาด 

1. ตั๋วเงนิคลงั กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 08/06/22 AAA 160,000,000.00 159,985,464.33 

2. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 22/06/22 AAA 15,000,000.00 14,995,686.17 

3. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 10,000,000.00 9,994,297.77 

4. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/10/22 AAA 16,000,000.00 15,977,294.73 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 10,000,000.00 9,999,882.19 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/06/22 AAA 60,000,000.00 59,994,477.22 

7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 80,000,000.00 79,984,099.51 

8. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 10,000,000.00 9,997,047.45 

9. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 70,000,000.00 69,975,436.28 

10. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 70,000,000.00 69,967,000.87 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/07/22 AAA 190,000,000.00 189,881,649.11 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 20,000,000.00 19,984,302.74 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 180,000,000.00 179,855,248.55 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/08/22 AAA 110,000,000.00 109,904,184.86 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/08/22 AAA 10,000,000.00 9,989,966.24 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/08/22 AAA 230,000,000.00 229,796,645.71 

17. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/06/22 A 105,000,000.00 106,090,129.95 

18. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 26/06/22 AAA 95,000,000.00 95,937,145.82 

19. หุน้กู ้ บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากัด - 29/07/22 AA 10,000,000.00 10,162,097.26 

20. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) 

- 16/06/22 A+ 264,000,000.00 268,950,675.84 

21. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 17/08/22 AA- 170,000,000.00 172,113,955.08 

22. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 23/06/22 AAA(tha) 155,000,000.00 157,540,195.80 

23. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากัด 

- 23/09/22 AAA 100,000,000.00 100,559,574.95 

24. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย์
พหลโยธนิ จํากัด 

ธนาคารทหารไทย 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

26/08/22 T1+ 160,000,000.00 160,286,888.86 

25. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท.สผ.  
ศนูยบ์รหิารเงนิ 

บรษัิท ปตท.สํารวจ และ
ผลติปิโตรเลยีม จํากัด 

(มหาชน) 

19/06/22 AAA 255,000,000.00 257,793,687.61 

26. ตั๋วแลกเงนิ บรษัิท น้ําตาลมติรผล จํากัด - 09/06/22 A+ 140,000,000.00 139,982,205.00 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตามราคา
ตลาด 

27. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 18/04/23 AAA(tha) 55,000,000.00 55,049,726.03 

28. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/23 AAA(tha) 65,000,000.00 65,031,342.47 

29. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 23/06/22 A 3,000,000.00 110,153,577.57 

30. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 22/06/22 A 20,000,000.00 87,418,749.62 

31. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 29/09/22 A 16,000,000.00 69,946,083.31 

32. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 11/08/22 A 2,900,000.00 106,454,808.18 

33. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 25/08/22 A 2,900,000.00 106,445,697.81 

34. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 15/09/22 A 2,700,000.00 99,098,968.43 

35. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 12,231,698.32 

36. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 94,885,465.91 

37. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด 
(มหาชน) 

- - AAA - 135,007.71 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้
(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 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
 บาท  

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  3,395,430,189.60 

  เงนิฝากธนาคาร 107,140,275.06 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 13,979,900.60 

     รวมสนิทรัพย ์ 3,516,550,365.26 

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 915,742.37 

  หนี้สนิอืน่ 29,076.85 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 1,143,908.88 

     รวมหนี้สนิ 2,088,728.10 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,514,461,637.16 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,013,586,911.56 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 298,675,291.46 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 202,199,434.14 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,514,461,637.16 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 301,358,691.1567 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 11.6620 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  
 

  
 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 
 

  
 

    

หุน้กู ้(38.76%) 
 

  
 

    

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) (3.09%)   
 

    

ครัง้ที ่2/2563 ชดุที ่3  
ครบกาหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (3.09%) 2.1000 08/06/2022 105,000,000.00   105,032,938.50 

  
 

  
 

  105,032,938.50 

บรษิทั ซติ ีค้อรป์ ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จํากดั (2.80%) 
 

    

ครัง้ที ่1/2563 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (2.80%) 2.1000 26/06/2022 95,000,000.00   95,079,022.22 

  
 

  
 

  95,079,022.22 

บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั (0.30%) 
 

  
 

    

ครัง้ที ่1/2558 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.30%) 3.5200 29/07/2022 10,000,000.00   10,043,478.06 

  
 

  
 

  10,043,478.06 

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (7.78%)   

ครัง้ที ่1/2558 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (7.78%) 3.8400 16/06/2022 264,000,000.00   264,312,375.36 

  
 

  
 

  264,312,375.36 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จํากดั (5.03%)     

ครัง้ที ่2/2561 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (5.03%) 3.0200 17/08/2022 170,000,000.00   170,651,116.98 

  
 

  
 

  170,651,116.98 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(4.57%) 
 

  
 

    

พ.ศ. 2558 ครัง้ที ่3 (4.57%) 3.3700 23/06/2022 155,000,000.00   155,250,442.80 

  
 

  
 

  155,250,442.80 

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (2.96%)   
 

    

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (2.96%) 2.4700 23/09/2022 100,000,000.00   100,498,670.95 

  
 

  
 

  100,498,670.95 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  
 

  
 

    

บรษิทั บรหิารสนิทรพัยพ์หลโยธนิ จํากดั (4.71%)   
 

    

ครัง้ที ่1/2565   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (4.71%) 0.7000 26/08/2022 160,000,000.00   160,001,519.00 

  
 

      160,001,519.00 

บรษิทั ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารเงนิ (7.52%) 
 

  
 

    

ครัง้ที ่1/2562  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (7.52%) 2.2600 19/06/2022 255,000,000.00   255,204,285.01 

  
 

      255,204,285.01 

รวมหุน้กู ้
 

  
 

  1,316,073,848.88 

พนัธบตัร (30.61%) 
 

  
 

    

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (30.61%) 
 

  
 

    

งวดที ่6/363/64 (0.29%) 
 

02/06/2022 10,000,000.00   9,999,882.19 

งวดที ่10/91/65 (1.77%) 
 

09/06/2022 60,000,000.00   59,994,477.22 

งวดที ่11/91/65 (2.36%) 
 

16/06/2022 80,000,000.00   79,984,099.51 

งวดที ่12/91/65 (0.29%) 
 

23/06/2022 10,000,000.00   9,997,047.45 

งวดที ่13/91/65 (2.06%) 
 

30/06/2022 70,000,000.00   69,975,436.28 

งวดที ่14/91/65 (2.06%) 
 

07/07/2022 70,000,000.00   69,967,000.87 

งวดที ่16/91/65 (5.59%) 
 

21/07/2022 190,000,000.00   189,881,649.11 

งวดที ่17/95/65 (0.59%) 
 

01/08/2022 20,000,000.00   19,984,302.74 

งวดที ่18/91/65 (5.30%) 
 

04/08/2022 180,000,000.00   179,855,248.55 

งวดที ่19/91/65 (3.24%) 
 

11/08/2022 110,000,000.00   109,904,184.86 

งวดที ่20/91/65 (0.29%) 
 

18/08/2022 10,000,000.00   9,989,966.24 

งวดที ่21/91/65 (6.77%) 
 

25/08/2022 230,000,000.00   229,796,645.71 

  
 

      1,039,329,940.73 

รวมพนัธบตัร 
 

  
 

  1,039,329,940.73 

เงนิฝากประจํา (20.59%) 
 

  
 

    

Bank of China Limited, Macau Branch (7.87%)     

Deposits of Bank of China (3.24%) 
 

23/06/2022 3,000,000.00   110,153,577.57 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

  
 

  
 

    

Deposits of Bank of China (2.57%) 1.4000 22/06/2022 20,000,000.00   87,188,000.00 

Deposits of Bank of China (2.05%) 1.6000 29/09/2022 16,000,000.00   69,750,400.00 

  
 

      267,091,977.57 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(3.53%) 
 

  
 

    

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.62%) 0.7500 18/04/2023 55,000,000.00   55,000,000.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.91%) 0.8000 10/05/2023 65,000,000.00   65,000,000.00 

  
 

      120,000,000.00 

Qatar National Bank (9.19%) 
 

  
 

    

Deposit of Qatar National Bank (3.14%) 
 

11/08/2022 2,900,000.00   106,454,808.18 

Deposit of Qatar National Bank (3.13%) 
 

25/08/2022 2,900,000.00   106,445,697.81 

Deposit of Qatar National Bank (2.92%) 
 

15/09/2022 2,700,000.00   99,098,968.43 

  
 

      311,999,474.42 
รวมเงนิฝากประจํา 

 
  

 
  699,091,451.99 

ต ัว๋เงนิคลงั (5.92%) 
 

  
 

    

กระทรวงการคลงั (5.92%) 
 

  
 

    

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)5/182/65 (4.71%) 
 

08/06/2022 160,000,000.00   159,985,464.33 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)6/182/65 (0.44%) 
 

22/06/2022 15,000,000.00   14,995,686.17 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)8/182/65 (0.29%) 
 

20/07/2022 10,000,000.00   9,994,297.77 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)14/183/65 (0.47%) 
 

12/10/2022 16,000,000.00   15,977,294.73 

  
 

      200,952,743.00 
รวมต ัว๋เงนิคลงั 

 
  

 
  200,952,743.00 

ต ัว๋แลกเงนิ (4.12%) 
 

  
 

    

บรษิทั นํา้ตาลมติรผล จํากดั (4.12%) 
 

  
 

    

ต๋ัวแลกเงนิ บรษัิท น้ําตาลมติรผล จํากัด (4.12%) 09/06/2022 140,000,000.00   139,982,205.00 

  
 

      139,982,205.00 

รวมต ัว๋แลกเงนิ 
 

  
 

  139,982,205.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 
 

  
 

  3,395,430,189.60 

รวมเงนิลงทุน 
 

  
 

  3,395,430,189.60 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 12,515,051.94 

  รายไดอ้ืน่ 100.00 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 12,515,151.94 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 3,406,312.23 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 425,788.98 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 1,703,156.04 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 35,803.96 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 700,397.77 

     รวมคา่ใชจ่้าย 6,271,458.98 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 6,243,692.96 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (29,203.04) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 1,191,441.16 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (3,512,028.12) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 1,053,878.40 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (1,295,911.60) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 4,947,781.36 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  3,183.47  0.100 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)  397.93  0.012 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee)  1,591.73  0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense)  720.46   0.023  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3  5,893.60  0.185 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ 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 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR = 1,699,743,990.61 

  3,192,148,525.00 

   

PTR = 0.53 

 
หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน

ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภทที่โดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมือเพื่อการลงทุน 
เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

-ไมม่-ี 

หมายเหต:ุ กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี ไม่มกีารซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่เป็นตราสารทุน ดังนัน้ จงึไม่มคีา่นายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

 
  



 

MM-RMF| 17 
 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการในใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด  )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด )มหาชน (  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  )ไทย (
จํากัด )มหาชน (  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟ
สกอตแลนด ์เอ็น  .วี .  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล 
แอสโซซเิอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ 
คอรป์อเรชัน่ จํากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
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