รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
MM-RMF
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สารบ ัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

5

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
หรือเงินฝากทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

6

งบการเงิน

8

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

13

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

14

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

15

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

16

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

17

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

18

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงม ันนีม
่ าร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (MM-RMF)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาวะตลาดตราสารหนี้

้ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตัง้ แต่ชว่ งต ้นปี 2563 เศรษฐกิจโลกได ้เกิดความผันผวน เนื่องจาก
จากการแพร่ระบาดของเชือ
การเปิ ดปิ ดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให ้การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน แม ้ว่าปั จจุบัน
หลายๆ ประเทศจะเริม
่ ใช ้นโยบาย Living with COVID แต่ในด ้านตลาดแรงงาน การขาดแคลนปั จจัยการผลิตในช่วงที่กจ
ิ กรรม
่ าวะปกติได ้อย่างรวดเร็ว โดยในเดือนเมษายนทีผ
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักก็ยังไม่สามารถกลับเข ้าสูภ
่ ่านมา กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได ้ปรับ ลดตัวเลขคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2565 ล่าสุดลงเหลือ 3.6% จากเดิม ที่คาดว่าจะขยายตั วได ้ 4.4%
และคาดว่าขยายตัวได ้ 3.6% ในปี 2566 โดยเป็ นผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่คาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปจากการที่พันธมิตรชาติ
ตะวันตกตัดสินใจยกระดับการควํ่าบาตรกับรัสเซียให ้รุนแรงและเข ้มงวดมากขึน
้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค ้า โดยเฉพาะด ้าน
ราคาพลังงานและสินค ้าเกษตร รวมทั ง้ นี้ยั งมีปัจจัย ลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกิจจีนที่เผชิญ หน ้ากับ การระบาดของไวรัส
ระลอกใหม่ จนมีการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ที่มค
ี วามสําคัญต่อการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจจีนหลายเมือง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้ อที่
พุ่งสูงขึน
้ สร ้างแรงกดดันให ้ธนาคารกลางหลายแห่งต ้องใช ้นโยบายการเงินทีเ่ ข ้มงวด ภูมภ
ิ าคหลักทีไ่ ด ้รับผลกระทบหนั กทีส
่ ด
ุ จาก
สงครามคือภูมภ
ิ าคยุโรป เนื่องจากพึง่ พาแหล่งพลังงานจากรัสเซียโดยตรง ทํ าให ้คาดว่าเศรษฐกิจยุโรปปี นี้จะหดตัวลงมาอยู่ที่
2.8% ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐ คาดว่าจะเติบโตที่ 3.7% ลดลง 0.3% จากก่อ นหน า้ โดยเศรษฐกิจโลกยั งคงมีค วามไม่แ น่น อนสูง
่ งจากปั จจัยต่างๆ ทัง้ สถานการณ์สงครามทีร่ ุนแรงขึน
ท่ามกลางความเสีย
้ การระบาดของ COVID-19 ทีก
่ ลับมารุนแรงอาจส่งผลให ้
เงินเฟ้ อขยายตัวสูงและยาวนาน กดดันให ้ธนาคารกลางต ้องเร่งปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) ครัง้ ล่าสุด เมื่อ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 มีมติป รับขึน
้ อัต รา
่ รอบ 0.75-1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบุว่าแม ้เศรษฐกิจไตรมาส 1 จะออกมาหดตัว
ดอกเบีย
้ นโยบายขึน
้ 0.50% สูก
แต่การใช ้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจ ้างงานยังเพิม
่ ขึน
้ และอัตราการว่างงานปรับลดลง ด ้านเงินเฟ้ อ
ยังขยายตัวสูงจากผลของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
แรงกดดันด ้านราคาขยายเป็ นวงกว ้างมากขึน
้ ในขณะทีก
่ ระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริม
่ ต ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ในอัตราเดือนละ
4.75 หมื่นล ้านดอลล่าห์ส หรัฐ และจะทยอยปรับขึน
้ ในเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 9.5 หมื่นล ้านดอลล่าห์สหรัฐ ตามแผนเดิมที่ได ้ส่ง
สัญญาณไว ้ นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบุวา่ Fed มีแนวโน ้มทยอยขึน
้ ดอกเบีย
้ อีก 0.5% ในการประชุมครัง้ ถัดๆ ไปเพือ
่ ความคุม
ปั ญหาเงินเฟ้ อ แต่ยังไม่ได ้มีการพิจารณาเรือ
่ งการปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ รุนแรงถึง 0.75% อย่างทีต
่ ลาดกังวล
สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกิจเริม
่ กลับมาฟื้ นตัวจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และนักท่องเทีย
่ วเริม
่ กลับมาตามการเปิ ดประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการ
ใช ้จ่ายในทุกหมวดทั ง้ การบริการ สินค ้าไม่ค งทน กึง่ คงทนและคงทน ด ้านการลงทุนภาคเอกชนกลั บมาขยายตัว 2.9% จาก 0.8% ขณะที่ ก ารส่ง ออกสิน ค ้าและการลงทุ น ภาครั ฐ ปรั บ ตั ว ลดลง แนวโน ม
้ เศรษฐกิจ ไทยในปี 2565 สภาพั ฒ น์ ฯ คาดว่า จะ
ขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% ปั จจัยสนั บสนุนหลักมาจากการปรับตัวดีขน
ึ้ ของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้ นตัวภาคการท่องเที่ยว
และการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค ้า อัตราเงินเฟ้ อทั่วไปคาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 4.2 – 5.2%
ในส่วนของนโยบายการเงินไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินได ้มีปรับลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบายลง 0.5%
เพื่อ ลดผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่ มีต่ อ เศรษฐกิจ และตลาดการเงิน มากกว่า ที่ ค าด ส่ว นในปี 2565 การ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครัง้ ล่าสุดเมือ
่ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ได ้มีมติเป็ นเอกฉั นท์ ให ้คงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ที่
0.5% โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได ้ต่อเนื่องแม ้มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจผ่านการปรับขึน
้ ของราคาพลังงานและสินค ้าโภคภัณ ฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้ อทั่วไปเฉลีย
่ ปี
2565 จะปรับสูงขึน
้ เกินกรอบเป้ าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับสูงกรอบเป้ าหมายในช่วงต ้นปี 2566 จากราคาพลังงานและ
อาหารทีค
่ าดว่าจะไม่ปรับสูงขึน
้ ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต ้องติดตามปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อ ได ้แก่
ราคาพลังงานและสินค ้าโภคภัณ ฑ์โลก การส่งผ่านต ้นทุนที่สงู ขึน
้ และปั ญหาภูมริ ัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว ้างและสร ้างความไม่
แน่นอนในระยะถัดไป โดยพร ้อมใช ้เครือ
่ งมือนโยบายการเงินทีเ่ หมาะสมถ ้าจําเป็ น
กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ที่ 0.5% สําหรับปี 2565 และจะมีการ
ปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ นโยบายขึน
้ ในปี 2566 ตามการขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ของธนาคารกลางประเทศหลัก อย่างไรก็ด ี ยังคงต ้องจับตา
มองปั ญ หาความขั ดแย ้งระหว่างรัส เซีย-ยูเครน อัต ราเงิน เฟ้ อที่เร่งตั วขึน
้ ที่อ าจทํ าให ้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับขึน
้
อัตราดอกเบีย
้ นโยบายเร็วกว่าทีค
่ าด
ิ สุท ธิ ณ
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน MM-RMF มีมูล ค่าทรัพ ย์ส น
วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ า กั บ 3,514.46 ล ้านบาท หรือ 11.6620 บาทต่อ หน่ วยลงทุน และมีผ ลการดํ าเนิน งานย ้อนหลั ง
ในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็ นร ้อยละ 0.15
กองทุน บั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือหน่ว ยลงทุ นทุ กท่ านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํ ามั่ น ว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง

MM-RMF | 1

MM-RMF| 2

ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
28 ก.พ. 65 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 62 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 60 ว ันที่ 31 พ.ค. 55

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

11.6496

11.6442

11.6400

11.5299

11.3801

10.5300

ผลการดําเนินงานของ MM-RMF

0.11

0.15

0.19

0.38

0.49

1.03

เกณฑ์มาตรฐาน2

0.12

0.22

0.41

0.65

0.86

1.29

อ ัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน3

0.09

0.17

0.34

0.52

0.70

0.96

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

0.0364

0.0334

0.027

0.037

0.038

0.094

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

0.0034

0.0034

0.003

0.022

0.021

0.041

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของอ ัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน

0.0004

0.0004

0.00000

0.012

0.013

0.018

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

3

1)

อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน ้อยกว่า 5 ล ้านบาท เฉลีย
่ ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%

2)

้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทีม
่ ถือของผู ้ออกตราสารอยู่ใน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
ระดับ A- ขึน
้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%

3)
4)

ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีม
่ อ
ี ายุคงทีข
่ องสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 70.00%
อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน บวกด ้วยค่าเฉลีย
่ ของ Credit Spread ของตราสารทีม
่ ก
ี ารจัด
อันดับในระดับ A อายุ 1 เดือน สัดส่วน 10.00%อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลีย
่ ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์

% ต่อปี

การลงทุ นในกองทุ นรวมตลาดเงิน ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุ น โดยผู ้ลงทุ นอาจไม่ ได ้รั บเงินลงทุ นคืนจาก
กองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจํานวนได ้
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

2,937,032,480.34

83.57

200,952,743.00

5.72

1,039,329,940.73

29.57

่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ

157,540,195.80

4.48

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

454,290,408.38

12.93

่ ถือ AA
อันดับความน่าเชือ

10,162,097.26

0.29

่ ถือ AAอันดับความน่าเชือ

172,113,955.08

4.90

่ ถือ T1+
อันดับความน่าเชือ

160,286,888.86

4.56

่ ถือ A+
อันดับความน่าเชือ

268,950,675.84

7.65

่ ถือ A
อันดับความน่าเชือ

106,090,129.95

3.02

139,982,205.00

3.98

120,081,068.50

3.42

135,007.71

0.00

107,117,164.23

3.05

579,517,884.92

16.49

267,518,410.50

7.61

311,999,474.42

8.88

ตว๋ ั เงินคล ัง
กระทรวงการคลัง
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุน
้ กู ้

ตว๋ ั แลกเงิน
่ ถือ A+
อันดับความน่าเชือ
เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ
ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศจีน
เงินฝากประจํา
่ ถือ A
อันดับความน่าเชือ
ประเทศกาตาร์
เงินฝากประจํา
่ ถือ A
อันดับความน่าเชือ
ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

3,514,461,637.16
11.6620
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1,240.28

35.28

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็ นผู ้ออก ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

120.22

3.42

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

1,469.41

41.81

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถ
่ ถือ
ลงทุนได ้ หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ ง การลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4 ทีค
่ าดว่าจะลงทุน
ในเดือนมิถน
ุ ายน 2565

-

-

1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ํา้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่าตามราคา
ตลาด

1. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

08/06/22

AAA

160,000,000.00

159,985,464.33

2. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

22/06/22

AAA

15,000,000.00

14,995,686.17

3. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

20/07/22

AAA

10,000,000.00

9,994,297.77

4. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

12/10/22

AAA

16,000,000.00

15,977,294.73

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

02/06/22

AAA

10,000,000.00

9,999,882.19

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

09/06/22

AAA

60,000,000.00

59,994,477.22

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

16/06/22

AAA

80,000,000.00

79,984,099.51

8. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/06/22

AAA

10,000,000.00

9,997,047.45

9. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/06/22

AAA

70,000,000.00

69,975,436.28

10. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/07/22

AAA

70,000,000.00

69,967,000.87

11. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

21/07/22

AAA

190,000,000.00

189,881,649.11

12. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

01/08/22

AAA

20,000,000.00

19,984,302.74

13. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/08/22

AAA

180,000,000.00

179,855,248.55

14. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

11/08/22

AAA

110,000,000.00

109,904,184.86

15. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/08/22

AAA

10,000,000.00

9,989,966.24

16. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/08/22

AAA

230,000,000.00

229,796,645.71

17. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

08/06/22

A

105,000,000.00

106,090,129.95

18. หุ ้นกู ้

บริษัท ซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

-

26/06/22

AAA

95,000,000.00

95,937,145.82

19. หุ ้นกู ้

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

-

29/07/22

AA

10,000,000.00

10,162,097.26

20. หุ ้นกู ้

บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)

-

16/06/22

A+

264,000,000.00

268,950,675.84

21. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ต ี้ โฮลดิง้ ส์
(ประเทศไทย) จํากัด

-

17/08/22

AA-

170,000,000.00

172,113,955.08

22. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

23/06/22

AAA(tha)

155,000,000.00

157,540,195.80

23. หุ ้นกู ้

บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบซ
ี ี (ไทย)
จํากัด

-

23/09/22

AAA

100,000,000.00

100,559,574.95

24. หุ ้นกู ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จํากัด

ธนาคารทหารไทย
26/08/22
ธนชาต จํากัด (มหาชน)

T1+

160,000,000.00

160,286,888.86

25. หุ ้นกู ้

บริษัท ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจ และ 19/06/22
ผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

AAA

255,000,000.00

257,793,687.61

26. ตั๋วแลกเงิน

บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

A+

140,000,000.00

139,982,205.00

-

09/06/22
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ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ํา้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่าตามราคา
ตลาด

27. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

18/04/23

AAA(tha)

55,000,000.00

55,049,726.03

28. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

10/05/23

AAA(tha)

65,000,000.00

65,031,342.47

29. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

-

23/06/22

A

3,000,000.00

110,153,577.57

30. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

-

22/06/22

A

20,000,000.00

87,418,749.62

31. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

-

29/09/22

A

16,000,000.00

69,946,083.31

32. เงินฝากประจํา

Qatar National Bank

-

11/08/22

A

2,900,000.00

106,454,808.18

33. เงินฝากประจํา

Qatar National Bank

-

25/08/22

A

2,900,000.00

106,445,697.81

34. เงินฝากประจํา

Qatar National Bank

-

15/09/22

A

2,700,000.00

99,098,968.43

35. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

12,231,698.32

36. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

94,885,465.91

37. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน)

-

-

AAA

-

135,007.71

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่
สามารถชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
 อันดับความน่าเชือ
่ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชือ
 อันดับความน่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

3,395,430,189.60
107,140,275.06
13,979,900.60
3,516,550,365.26

ิ
หนีส
้ น
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่
เจ ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สุทธิ

915,742.37
29,076.85
1,143,908.88
2,088,728.10
3,514,461,637.16

สินทร ัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

3,013,586,911.56

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

298,675,291.46

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

202,199,434.14

สินทร ัพย์สุทธิ

จํานวนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกจําหน่ายแล ้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สท
ุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

3,514,461,637.16

301,358,691.1567
11.6620
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ กู ้ (38.76%)
บริษ ัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จําก ัด (มหาชน) (3.09%)
ครัง้ ที่ 2/2563 ชุดที่ 3
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (3.09%)

2.1000

08/06/2022

105,000,000.00

105,032,938.50
105,032,938.50

บริษ ัท ซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่ (ประเทศไทย) จําก ัด (2.80%)
ครัง้ ที่ 1/2563
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (2.80%)

2.1000

26/06/2022

95,000,000.00

95,079,022.22
95,079,022.22

บริษ ัท ดีแทค ไตรเน็ต จําก ัด (0.30%)
ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.30%)

3.5200

29/07/2022

10,000,000.00

10,043,478.06
10,043,478.06

บริษ ัท จ ัดการและพ ัฒนาทร ัพยากรนํา้ ภาคตะว ันออก จําก ัด (มหาชน) (7.78%)
ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (7.78%)

3.8400

16/06/2022

264,000,000.00

264,312,375.36
264,312,375.36

บริษ ัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้ โฮลดิง้ ส ์ (ประเทศไทย) จําก ัด (5.03%)
ครัง้ ที่ 2/2561 ชุดที่ 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (5.03%)

3.0200

17/08/2022

170,000,000.00

170,651,116.98
170,651,116.98

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (4.57%)
พ.ศ. 2558 ครัง้ ที่ 3 (4.57%)

3.3700

23/06/2022

155,000,000.00

155,250,442.80
155,250,442.80

บริษ ัท ลีสซิง่ ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จําก ัด (2.96%)
ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 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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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

บริษ ัท บริหารสินทร ัพย์พหลโยธิน จําก ัด (4.71%)
ครัง้ ที่ 1/2565
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (4.71%)

0.7000

26/08/2022

160,000,000.00

160,001,519.00
160,001,519.00

บริษ ัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน (7.52%)
ครัง้ ที่ 1/2562
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (7.52%)

2.2600

19/06/2022

255,000,000.00

255,204,285.01
255,204,285.01

รวมหุน
้ กู ้

1,316,073,848.88

พ ันธบ ัตร (30.61%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (30.61%)
งวดที่ 6/363/64 (0.29%)

02/06/2022

10,000,000.00

9,999,882.19

งวดที่ 10/91/65 (1.77%)

09/06/2022

60,000,000.00

59,994,477.22

งวดที่ 11/91/65 (2.36%)

16/06/2022

80,000,000.00

79,984,099.51

งวดที่ 12/91/65 (0.29%)

23/06/2022

10,000,000.00

9,997,047.45

งวดที่ 13/91/65 (2.06%)

30/06/2022

70,000,000.00

69,975,436.28

งวดที่ 14/91/65 (2.06%)

07/07/2022

70,000,000.00

69,967,000.87

งวดที่ 16/91/65 (5.59%)

21/07/2022

190,000,000.00

189,881,649.11

งวดที่ 17/95/65 (0.59%)

01/08/2022

20,000,000.00

19,984,302.74

งวดที่ 18/91/65 (5.30%)

04/08/2022

180,000,000.00

179,855,248.55

งวดที่ 19/91/65 (3.24%)

11/08/2022

110,000,000.00

109,904,184.86

งวดที่ 20/91/65 (0.29%)

18/08/2022

10,000,000.00

9,989,966.24

งวดที่ 21/91/65 (6.77%)

25/08/2022

230,000,000.00

229,796,645.71
1,039,329,940.73

รวมพ ันธบ ัตร

1,039,329,940.73

เงินฝากประจํา (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

MM-RMF| 10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (3.53%)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี ) (1.62%)

0.7500

18/04/2023

55,000,000.00

55,000,000.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (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

รวมเงินฝากประจํา

699,091,451.99

ตว๋ ั เงินคล ัง (5.92%)
กระทรวงการคล ัง (5.92%)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)5/182/65 (4.71%)

08/06/2022

160,000,000.00

159,985,464.33

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)6/182/65 (0.44%)

22/06/2022

15,000,000.00

14,995,686.17

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/65 (0.29%)

20/07/2022

10,000,000.00

9,994,297.77

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65 (0.47%)

12/10/2022

16,000,000.00

15,977,294.73
200,952,743.00

รวมตว๋ ั เงินคล ัง

200,952,743.00

ตว๋ ั แลกเงิน (4.12%)
บริษ ัท นํา้ ตาลมิตรผล จําก ัด (4.12%)
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นํ้ าตาลมิตรผล จํากัด (4.12%)

09/06/2022

140,000,000.00

139,982,205.00
139,982,205.00

รวมตว๋ ั แลกเงิน

139,982,205.00

ิ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

3,395,430,189.60

รวมเงินลงทุน

3,395,430,189.60
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
้ สุดว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สําหร ับระยะเวลาหกเดือน สิน
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได ้ดอกเบีย
้
รายได ้อืน
่
รวมรายได ้จากการลงทุน

12,515,051.94
100.00
12,515,151.94

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

3,406,312.23
425,788.98
1,703,156.04
35,803.96
700,397.77
6,271,458.98
6,243,692.96

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากอัตราแลกเปลีย
่ น
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ ทัง้ สิน
้ ขายล่วงหน ้า
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากสัญญาซือ

(29,203.04)
1,191,441.16
(3,512,028.12)
1,053,878.40

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึน
้

(1,295,911.60)

การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงานห ักภาษีเงินได้

4,947,781.36
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

3,183.47

0.100

397.93

0.012

1,591.73

0.050

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

-

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)

720.46

0.023

5,893.60

0.185

3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้

-

1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

1,699,743,990.61
3,192,148,525.00

PTR =

0.53

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั ้น
ิ ทีน
ิ ประเภทที่โดยลัก ษณะแล ้วจะมีก ารซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวม
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุน
ของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
-ไม่ม-ี
้ ขายหลักทรัพย์ท ี่เป็ นตราสารทุน ดังนัน
้ ขาย
หมายเหตุ: กองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ไม่มก
ี ารซือ
้ จึงไม่มค
ี า่ นายหน ้าซือ
หลักทรัพย์
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหกเดือน
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการในใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่
(Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
(มหาชน) จํากัด

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟ
สกอตแลนด์ เอ็น.วี.

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ แนล
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน
่
แอสโซซิเอชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคาร Société Générale

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ งไฮ ้แบงกิง้
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ จํากัด
คอร์ปอเรชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 9 มิถน
ุ ายน 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

