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ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ อาเซียน (B-ASEAN)

ภาพรวมของตลาดหุน
้ อาเซียน (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิ ลิปปิ นส,์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ในช่วง 6 เดือน
ทีผ
่ ่า นมา (เดือ น ต.ค. 64 – เม.ย. 65) แรงกดดั น ในช่ว งก่อ นอย่า ง COVID-19 ผ่อ นคลายลงไปจากทุก ประเทศที่ม ีก าร
ผ่อนคลายมาตรการควบคุม อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผันผวนสูงขึน
้ โดยถูกปั จจัยกดดันอย่างนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ทีเ่ ข ้มงวดมากขึน
้ รวมถึงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ อที่สูงขึน
้ จากราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ที่เร่งตัวจากสงครามระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน
อิน โดนีเ ซีย – นั บ เป็ นตลาดที่ outperform สุด ใน 5 ประเทศอาเซีย น โดยปรับ ตัว ขึน
้ ราว 10% ใน 6 เดือ นที่ผ่านมา
่
ได ้แรงหนุนจากแนวโน ้มผลประกอบการ 4Q64 ที่ฟื้นตัวจากการ reopening ตัง้ แต่ชวงปลาย 3Q64 ทัง้ นี้ กลุ่มที่นาตลาดตัง้ แต่
้ ของต่า งชาติ นอกจากนี้ อิน โดนีเ ซีย ถือ เป็ นผู ้ชนะในภาวะราคาสิน ค ้า
ปลายปี 64 จนถึง ปั จ จุบัน คือ กลุ่ม ธนาคาร จากแรงซือ
โภคภัณฑ์ทป
ี่ รับขึน
้ แรง กลุม
่ ถ่านหินเป็ นอีกกลุม
่ ทีป
่ รับตัวขึน
้ ใน 3 เดือนล่าสุด ด ้านราคา CPO ปรับตัวขึน
้ ทา all time high แต่เป็ น
กลุ่ ม ที่ไ ด ้รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น น อ
้ ยเมื่อ เทีย บกั บ สิน ค ้าโภคภั ณ ฑ์อ ย่ า งถ่ า นหิน และโลหะ นอกจากนี้ กลุ่ ม Consumer
Discretionary ขึน
้ ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเข ้าสู่ Eid Festival ในช่วงต ้นเดือน พ.ค. ขณะที่กลุ่ม Tech ที่ outperform
มาตลอดในปี ก่อนเป็ นกลุม
่ ที่ underperform YTD จากนโยบายการเงินของเฟดทีเ่ ข ้มงวดมากขึน
้ รวมถึงกลุม
่ Consumer Staples
เป็ นอีกกลุ่มที่ underperform จากความกังวลต่อมาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ะถูกกดดันจากต ้นทุนทีส
่ งู ขึน
้ และไม่สามารถปรับราคาสินค ้าขึน
้ ได ้จาก
้ ของกลุม
้ กลางถึงล่างทีย
กาลังซือ
่ คนชัน
่ ังไม่แข็งแกร่ง
่ ารใช ้ชีวต
สิงคโปร์ – ก ้าวเข ้าสูก
ิ ปกติหลังมาตรการโควิดผ่อนคลายลง แต่อย่างไรก็ตามได ้รับแรงกดดันจากความกั งวล
อัตราดอกเบีย
้ ทั่วโลกทีข
่ น
ึ้ แรงตัง้ แต่ต ้นปี 65 จนถึงปั จจุบัน สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทาให ้เพิม
่ ความกังวลต่อปั ญหาห่วงโซ่อุปทาน
และราคาสิน ค ้าโภคภัณ ฑ์ รวมถึงการเดิน ทางท่ องเที่ย วหลัง COVID-19 ทัง้ นี้ หุ ้นที่เกีย
่ วข ้องกั บ สิน ค ้าโภคภั ณฑ์ เช่น Golden
Energy, Bumitama, First Resources, Golden Agri และ SMM เป็ นต น
้ outperform ตลาดอย่ า งมี นั ยส าคั ญ รวมถึ ง กลุ่ ม ที่
่ านั กงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ Suntec, SIA Engin, CLI นาปรับตัวขึน
เกีย
่ วข ้องกับการเปิ ดเมืองและกลับสูส
้ นอกจากนี้ หุ ้นทีม
่ ป
ี ั จจัย
้ สินทรัพย์ของ Citi ในอาเซียน), YZJ (การ Spin off และเข ้าจดทะเบียนบริษั ท YZJ
บวกเฉพาะตัว ปรั บตั วขึน
้ เช่น UOB (เข ้าซือ
Financial Holding ในสิงคโปร์) ขณะทีห
่ ุ ้นทีม
่ ป
ี ั จจัยลบเฉพาะตัว เช่น MCT (M&A กับ MAGIC ไม่ได ้รับการตอบรับทีด
่ จ
ี ากตลาด),
Raffles Medical (ความต ้องการใช ้บริการทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับ COVID-19 ลดลง)
มาเลเซีย – แกว่งผันผวนใน 6 เดือนทีผ
่ า่ นมา โดยในภาพรายเดือนปรับตัวลงไปมากถึง 3-4% MoM และปรับขึน
้ มากถึง
7% MoM สะท ้อนความไม่มั่นใจจากปั จจัยทัง้ ในและต่า งประเทศ ทัง้ นี้ ดัชนีได ้รับแรงกดดันก่อนในปลายปี 64 จาก Prosperity
tax, ปรับ เพิม
่ stamp duties, ภาษี ร ายได ้จากต่า งประเทศ (tax on repatriated foreign income) รวมถึง การเรีย กเก็บ อืน
่ ๆ
ในงบประมาณปี 65 ซึง่ กดดัน EPS ปี 65 ของตลาด นอกจากนี้ ยัง ถูก ดดันจากความกังวลการแพร่ระบาดโอมิครอน, เงิน เฟ้ อ,
การปรับขึน
้ ดอกเบีย
้ และเศรษฐกิจจีนทีช
่ ะลอตัวกดดันให ้ปี 64 มี performance แย่สด
ุ ในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ดัชนีเริม
่ ฟื้ นตัว
ในเดือน ก.พ. 65 จากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข ้า เนื่องจากมาเลเซียเป็ นประเทศที่ได ้รับผลกระทบน ้อยต่อปั จจัยภายนอก
อย่างเงินเฟ้ อทีเ่ พิม
่ ขึน
้ , การขึน
้ ดอกเบีย
้ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน อีกทัง้ ได ้ประโยชน์จากการปรับขึน
้ ของราคาน้ ามันและสินค ้า
โภคภัณฑ์
เวียดนาม – ดัชนีแกว่งผันผวนโดยปรับตัวขึน
้ และลงมากกว่า 5% ดัชนีอยู่ในระดับต่ากว่า 1,400 จุดช่วงต ้นเดือน ต.ค.
ก่อนจะขึน
้ มาทีร่ ะดับ 1,500 จุดในปลายเดือน พ.ย. จากคาดการณ์กาไรใน 4Q64 ทีม
่ แ
ี นวโน ้มออกมาแข็งแกร่ง ก่อนจะถูกแรงขาย
ทากาไรและปรับตัวลงมาแถว 1,413 จุดในเดือน ธ.ค. ขณะทีใ่ นเดือน ม.ค. ดัชนีกลับมาทะลุ 1,500 จุดอีกครัง้ หลัง Vinfast อยูใ่ น
ระหว่า งพิจ ารณา IPO ในตลาด US และถูก แรงขายทากาไรอีก ครั ง้ , แม ้ว่า สงครามระหว่า งรั ส เซีย -ยูเ ครนจะเริม
่ ต ้นขึน
้ แต่ดั ช นี
สามารถยืนเหนือ 1,500 จุดได ้ในเดือน ก.พ. แต่กลางเดือน มี.ค. ปรับตัวลงมาที่ 1,446 จุด จากความกังวลของสงครามทีย
่ ด
ื เยือ
้
และอาจขยายวงกว ้าง ก่อนทีต
่ ้นเดือน เม.ย. จะปรับขึน
้ อีกครัง้ มาที่ 1,520 จุด จากกาไรปี 64 และ 1Q65 ทีอ
่ อกมาดี อย่างไรก็ตาม
ดัชนีปรับตัวลงมาต่ากว่า 1,440 จุดอีกครัง้ กลางเดือน เม.ย. จากความกังวลต่อกลุ่มอสังหาฯ หลังผู ้บริหาร Tan Hoang Minh อสังหาฯ
ขนาดกลางถู ก ตรวจสอบถึง การใช ้เงิน ทุ น ในทางที่ผ ิด จากการออกพั น ธบั ต ร ท าให ้กลุ่ ม อสั ง หาฯ อื่น ถู ก แรงขายตามไปด ้วย
นอกจากนี้ ภาวะดอกเบีย
้ ขาขึน
้ เป็ นอีกปั จจัยกดดันดัชนีด ้วยเช่นกัน
ฟิ ลิปปิ นส ์ – ดัชนีปรับตัวลงในช่วง 6 เดือนทีผ
่ า่ นมา หุ ้นทีน
่ าตลาดปี ก่อนเป็ นตัวทีป
่ รับตัวลง YTD แรงสุด โดยดัชนีทาจุด
ต่าสุด 6,815.95 จุด วันที่ 14 มี.ค. และจุดสูงสุด 7,502.48 จุดในวันที่ 9 ก.พ. ด ้วยสถานการณ์ COVID-19 ทีด
่ ข
ี น
ึ้ นั กลงทุนต่าง
้
้
เข ้าซือหุ ้น Reopening, แรงซือหุ ้นได ้รับการปรับน้ าหนั กดัชนี MSCI รวมถึงการประกาศผลประกอบการ 4Q64 เป็ นตัวหนุน อย่างไร
ก็ตาม ความผันผวนสูงขึน
้ ซึง่ มาพร ้อมกับการดาเนินนโยบายการเงินของเฟดและ BSP ทีม
่ แ
ี นวโน ้มเข ้มงวดมากขึน
้ จากความกังวล
ต่อเงินเฟ้ อสูงหลังการเพิม
่ ขึน
้ ของสินค ้าโภคภัณฑ์จากสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรั สเซีย-ยูเครน โดยความกังวลสงครามรั ส เซีย ้ กลับไปปิ ดยืนเหนือ 7,000 จุด ทัง้ นี้ มูลค่าการ
ยูเครนกดดันดัชนีทาจุดต่าสุดระหว่างวัน 6,638.40 ในวันที่ 15 มี.ค. ก่อนจะมีแรงซือ
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้ ขายต่ อ วั น เบาบางลงมาที่ USD135.13mn YTD จาก USD154.79mn ในเดือ น พ.ย. – ธ.ค., ค่า เงิน เปโซอ่ อ นค่ า แรงสุ ด
ซือ
้ เดือน มี.ค. พร ้อมกับต่างชาติทข
นับตัง้ แต่ ก.ย. 62 ที่ PHP51.740/ USD ในสิน
ี่ ายสุทธิ USD169.18mn YTD
ขณะทีแ
่ นวโน้ม ของตลาดหุน
้ อาเซีย นมีโ อกาสฟื้ นต วั จากแนวโน้ม เศรษฐกิจ ทีย
่ งั แข็ ง แกร่ง (คาด GDP ปี นี้
์
ฟิ ลิปปิ นส +7%, มาเลเซีย +6%, เวียดนาม +5.8%, อินโดนีเซีย +5.1%, ไทย +3.2%, สิงคโปร์ +2.8%) รวมถึง
ผลประกอบการบริษ ัทจดทะเบียนทีฟ
่ ื้ นต ัวหล ังจากการคลายล็ อคดาวน์ ขณะทีม
่ ุมมองการขึน
้ ดอกเบีย
้ ปี นีค
้ าด +25bps
สาหร ับมาเลเซีย, +50bps สาหร ับเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส ์ ส่วนอินโดนีเ ซีย +75bps ทงนี
ั้ ้ เป้าหมายด ัชนีปี 65 ของ
Maybank ได้แก่ เวียดนาม 1,800 จุด (upside 23%), ฟิ ลิปปิ นส ์ 8,200 จุด (upside 17%), สิงคโปร์ 3,629 จุด
(upside 9%), มาเลเซีย 1,710 จุด (upside 7%)
ส าหรั บ การลงทุ น ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วั น ที่ 31 มีน าคม 2565 กองทุ น B-ASEAN มีมู ล ค่ า ทรั พ ย์ส ิน สุ ท ธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 316.49 ล ้านบาท หรือ 11.6889 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดาเนินงานย ้อนหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็ น 11.45% ดีกว่าดัชนีอ ้างอิง MSCI AC ASEAN NETR USD Index ที่ 9.37% ซึง่ มาจากการ overweight
หุ ้นในกลุม
่ ธนาคาร โดยเฉพาะในธนาคารสิงคโปร์ ทีจ
่ ะได ้ประโยชจากการขึน
้ ดอกเบีย
้ นโยบายของสหรัฐฯ
้ ที่เพิม
สาหรับ Theme การลงทุนระยะยาว ยังคงเน ้นลงทุนในหุ ้นที่เกีย
่ วกั บการบริโภคที่จะเติบโตจากกาลังซือ
่ ขึน
้ ตาม
้ กลางทีม
่ เป็ นอย่างยิง่ ว่า กองทุน B-ASEAN จะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนทีต
ประชากรกลุม
่ ชนชัน
่ ากขึน
้ เราเชือ
่ ้องการแสวงหาโอกาส
่ ว่ากองทุน
การลงทุนในภูมภ
ิ าคทีม
่ ก
ี ารขยายตัวสูง รวมทัง้ นั กลงทุนทีต
่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึน
้ และเชือ
่ มั่นต่อโอกาสในอนาคต และอดทนต่อภาวะผันผวน
B-ASEAN จะสร ้างผลตอบแทนทีน
่ ่าพอใจได ้ในระยะยาว สาหรับนักลงทุนทีเ่ ชือ
้ ได ้
ของตลาดในระยะสัน
กองทุน บั ว หลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุก ท่า นที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้ค ามั่ น ว่า บริษั ท จะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ าหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จากัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จากัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชาระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

31 มีนาคม 2559

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

31 มีนาคม 2559

3. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

31 มีนาคม 2559

4. นายเจฟ สุธโี สภณ

31 มีนาคม 2559

ั พันธ์
5. นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563

7. นางสาวเศรณี นาคธน

3 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบั วหลวงหุ ้นอาเซีย น เป็ นกองทุนซึง่ บริษั ทหลัก ทรั พย์จัด การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ได ้รับอนุมั ต จ
ิ าก
สานักงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ระดมเงินจากผู ้ลงทุนทั่วไป โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล ้านบาท ประกอบด ้วยหน่วย
้ คืนหน่วยลงทุน และลงทุนแบบมี
ลงทุน 500 ล ้านหน่วย มูลค่าทีต
่ ราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
่ งทัง้ ในและต่างประเทศ และไม่กาหนดระยะเวลาสิน
้ สุดของกองทุน
ความเสีย
นโยบายการลงทุ น กองทุน ลงทุน ในหลั ก ทรั พ ย์ข องบริษั ทจดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม ประเทศสมาชิก
อาเซียนทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให ้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า
ิ สุทธิของกองทุน และมีสด
ั ส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
ร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ รอบปี บัญชีไม่เกินร ้อยละ 79 ของ
ิ สุทธิของกองทุน กลุ่มประเทศอาเซียน ปั จจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได ้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
มูลค่าทรัพย์สน
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ส่วนทีเ่ หลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
ิ อืน
ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ตามที่สานั กงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือให ้ความเห็นชอบให ้
กองทุนลงทุนได ้ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นอาเซียน ตามข ้อบังคับทีก
่ าหนดไว ้
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ในหนังสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทา
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
หน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

้ การขายคืน
1. การทารายการซือ
และการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

้ ขายคืน สับเปลีย
เพิม
่ ช่องทางการทารายการซือ
่ น
หน่วยลงทุน เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต และ
เพือ
่ อานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

้ หน่วยลงทุน
2. การรับชาระค่าซือ
และการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

้ หน่วย
เพิม
่ ช่องทางและหรือวิธก
ี ารรับชาระเงินค่าซือ
ลงทุน และช่องทางการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill
Payment เป็ นต ้น เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต
และเพือ
่ อานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

3. การดาเนินการของบริษัท
จัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม

ื่ อยูใ่ น
บริษัทจัดการแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม
่ ี
หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ รวมทัง้
แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ ้ง
สานั กงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของ
สานั กงาน ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทาการนั บแต่วันทาการที่
ปรากฏเหตุเลิกกองทุนรวม

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
30 ธ.ค. 64

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 64

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 64

ตงแต่
ั้
29 มี.ค. 62

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 60

ว ันที่ 31 มี.ค. 59

11.4844

11.4833

10.4882

10.1036

10.5728

10.0000

ผลการดาเนินงาน
ของ B-ASEAN

1.78

1.79

11.45

4.96

2.03

2.63

เกณฑ์มาตรฐาน2

2.63

2.28

9.37

1.33

1.83

2.00

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดาเนินงาน

11.723

10.573

9.51

14.19

12.18

11.73

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

11.343

10.663

9.76

16.08

13.90

13.38

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI AC ASEAN NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

59,294,477.11

18.74

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2,918,100.00

0.92

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

3,649,900.00

1.15

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

3,139,500.00

0.99

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

2,634,630.00

0.83

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

8,164,382.71

2.58

3,284,400.00

1.04

13,000.00

0.00

3,227,400.00

1.02

787,000.00

0.25

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)

2,147,448.40

0.68

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

2,095,875.00

0.66

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

4,496,500.00

1.42

บริษัท ราชธานีลส
ิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

2,559,030.00

0.81

1,653,750.00

0.52

ิ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

19,460.00

0.01

บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

43,665.00

0.01

1,314,975.00

0.42

1,500,775.00

0.47

5,750,500.00

1.82

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญ
ธนาคาร

พาณิชย์

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
ชิน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท บ ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บีบจ
ี ไี อ จากัด (มหาชน)

-

เงินทุนและหล ักทร ัพย์

อาหารและเครือ
่ งดืม
่
บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
การแพทย์

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ จากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิล
่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

1,811.15

0.00

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

9,892,374.85

3.13

257,724,582.52

81.43

60,025,097.01

18.97

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศอินโดนีเซีย
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Astra International Tbk PT

-

3,834,597.86

1.21

Bank Central Asia Tbk PT

-

16,545,342.17

5.23

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

-

8,629,724.02

2.73

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

-

9,028,833.93

2.85

PT Bukalapak.com Tbk

-

3,417,937.36

1.08

Erajaya Swasembada Tbk PT

-

3,720,334.37

1.18

XL Axiata Tbk PT

-

3,020,365.59

0.95

Mitra Adiperkasa Tbk PT

-

5,694,213.36

1.80

PT Pakuwon Jati Tbk

-

1,490,011.33

0.47

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

-

4,643,737.02

1.47

32,535,790.67

10.28

ประเทศมาเลเซีย
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
CIMB Group Holdings Bhd

-

6,826,876.00

2.16

Genting Malaysia Bhd

-

1,637,558.10

0.52

Inari Amertron Bhd

-

8,068,401.38

2.55

Malaysia Airports Holdings Bhd

-

3,577,001.68

1.13

MISC Bhd

-

7,082,700.86

2.24

Public Bank Berhad

-

5,343,252.65

1.69

19,260,860.76

6.09

ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Ayala Land Inc

-

6,104,234.78

1.93

BDO Unibank Inc

-

3,156,141.87

1.00

Bank of the Philippine Islands

-

5,719,911.47

1.81

SM Prime Holdings Inc

-

1,570,016.11

0.50

Wilcon Depot Inc

-

2,710,556.53

0.86

75,748,229.82

23.93

1,559,981.70

0.49

ประเทศสิงคโปร์
ั
หน่วยทร ัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสงหาริ
มทร ัพย์
CapitaLand Mall Trust

-

B-ASEAN | 9

รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
China Aviation Oil Singapore Corp Ltd

-

841,357.51

0.27

DBS Group Holdings Ltd

-

21,961,245.35

6.94

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

-

13,807,652.98

4.36

SATS Ltd

-

1,643,229.90

0.52

Singapore Telecommunications Ltd

-

9,424,502.21

2.98

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

-

4,231,262.89

1.34

United Overseas Bank Limited

-

22,278,997.28

7.04

13,548,420.13

4.28

13,548,420.13

4.28

42,501,145.27

13.43

ประเทศสหร ัฐอเมริกา
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Sea Ltd

-

ประเทศเวียดนาม
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Airports Corporation of Vietnam

-

3,608,681.22

1.14

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

-

2,315,913.44

0.73

Military Commercial Joint Stock Bank

-

3,617,494.83

1.14

MSN VN

-

4,706,336.52

1.49

Nam Long Investment Corp

-

4,462,604.99

1.41

Saigon Beer Alcohol Beverage Corp

-

20,863.98

0.01

SCSC Cargo Service Corporation

-

8,237,023.49

2.60

Bank for Foreign Trade of Vietnam

-

7,420,075.18

2.34

Vinhomes JSC

-

3,039,201.00

0.96

Vietnam Dairy Products JSC

-

1,639,535.58

0.52

Vincom Retail JSC

-

3,433,415.04

1.08

สกุลเงินรูเปี ยอินโดนีเซีย

-

1,682,970.53

0.53

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

-

459,817.84

0.15

สกุลเงินเปโซฟิ ลป
ิ ปิ นส์

-

5,771,264.43

1.82

สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์

-

(1,208,978.69)

(0.38)

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-

5,483,450.23

1.73

สกุลเงินดองเวียดนาม

-

1,916,514.52

0.61

เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

316,489,048.00
11.6889
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คาอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากั บดูแ ลกิจการที่ดีของบริษั ท จดทะเบีย นไทยจัด ทาขึน
้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลัก เกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิท ธิของผู ้ถือ หุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาท
ของผู ้มีส่วนได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2564
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้ค้าประกัน

-

-

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือต่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนเมษายน 2565

-

-
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

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

ว ันครบ
กาหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคา
ตลาด

1. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

238,984.42

2. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

9,653,390.43

3. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)

-

-

AAA

-

1,811.15

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทาโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
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

คาอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชาระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกาหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได ้ตามกาหนด

่ งอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชาระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4,790.15

1.50

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

239.51

0.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

159.67

0.05

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย (Withholding Tax)

377.88

0.12

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (NAV Announcement)

80.53

0.03

ค่าธรรมเนียมผู ้สอบบัญชี (Auditing Fee)

56.00

0.02

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

70.59

0.02

2,083.74

0.65

63.09

0.02

5,837.42

1.83

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

2
3

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ อนึ่ง การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
PTR

=

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

415,432,594.08
319,311,962.66

PTR

หมายเหตุ :

=

1.30

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทาให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ามาคานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คานวณ
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
จากมูลค่าที่ต่า กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ิ สุทธิเฉลีย
ทีผ
่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลาด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

14.38

2

Mandiri Sekuritas (Indonesia)

8.93

3

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

8.61

4

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (สิงคโปร์)

6.91

5

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (มาเลเซีย)

5.79

6

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (อินโดนีเซีย)

4.99

7

Viet Capital Securities (Vietnam)

4.15

8

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4.00

9

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (มาเลเซีย)

3.97

10

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

3.81

11

อืน
่ ๆ

34.46
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 2,229,599.40 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซี ยน (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นอาเซี ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลการ
ดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี สาหรั บกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจาก กองทุน ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิ บัติทางบัญชี สาหรับ
กองทุน รวมและกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษ ทั จัด การลงทุน กาหนดโดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการ
รั บ ประกันว่ าการปฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญเมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อ มูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีแ ละ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 21 เมษายน 2565
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
6
3, 4, 5
5
5

2565

2564

291,916,368.25
36,343,252.29

334,187,709.50
12,679,703.16

1,111,283.89
3,887,940.60
333,258,845.03

815,900.57
5,942,647.24
353,625,960.47

15,411,371.35
828,414.05
515,110.64
1,172.61
13,728.38
16,769,797.03
316,489,048.00

1,452,219.14
631,582.27
532.86
14,600.82
2,098,935.09
351,527,025.38

270,758,756.38

335,163,421.95

616,064.11
45,114,227.51
316,489,048.00

4,467,029.83
11,896,573.60
351,527,025.38

11.6889
27,075,875.6374

10.4882
33,516,342.1945

6

5
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้ อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์

จานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

21,300

6,568,000.00
2,918,100.00

2.25
1.00

22,600

3,649,900.00

1.25

13,873,311.75

4.75

48,300

3,139,500.00

1.08

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

165,700

2,634,630.00

0.90

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

203,753

8,099,181.75

2.77

3,284,400.00

1.13

3,284,400.00

1.13

8,196,605.00

2.81

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

110,400

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

293,400

3,227,400.00

1.11

บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)

78,700

787,000.00

0.27

216,200
40,500

2,086,330.00
2,095,875.00

0.71
0.72

6,955,060.00

2.38

23,000

4,496,500.00

1.54

591,000

2,458,560.00

0.84

1,653,750.00

0.57

1,653,750.00

0.57

1,314,975.00

0.45

1,314,975.00

0.45

1,500,775.00

0.51

1,500,775.00

0.51

5,750,500.00

1.97

5,750,500.00

1.97

49,097,376.75

16.82

บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรั พย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

44,100

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

26,700

ประกันภัยและประกันชีวติ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

34,700

ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในประเทศ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

86,800
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้ อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์

จานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงินลงทุนในต่ างประเทศ
ประเทศสิ งคโปร์

75,748,229.82

25.95

CapitaLand Integrated Commercial Trust
SATS Ltd.

28,200
15,400

1,559,981.70
1,643,229.90

0.54
0.56

DBS Group Holdings Limited

24,930

21,961,245.35

7.52

United Overseas Bank Limited

28,300

22,278,997.28

7.63

Oversea - Chinese Banking Corporation Limited

45,364

13,807,652.98

4.73

China Aviation Oil Singapore Corporation Limited

37,400

841,357.51

0.29

Singapore Telecommunications Limited

145,200

9,424,502.21

3.23

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

240,700

4,231,262.89

1.45

59,304,019.35

20.30

443,400

8,479,359.90

2.90

2,791,500

5,694,213.36

1.95

XL Axiata Tbk PT

491,700

3,020,365.59

1.04

Bank Central Asia Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

881,750
805,729

16,300,074.59
8,703,387.97

5.58
2.98

Erajaya Swasembada Tbk PT

2,767,200

3,720,334.37

1.27

Pakuwon Jati Tbk PT

1,328,100

1,490,011.33

0.51

Astra International Tbk PT

251,600

3,834,597.86

1.31

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

437,410

4,643,737.02

1.59

3,860,000

3,417,937.36

1.17

19,232,822.24

6.59

ประเทศอินโดนีเซี ย
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Mitra Adiperkasa Tbk PT

PT Bukalapak.com Tbk
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Ayala Land, Inc.

270,810

6,104,234.78

2.09

BDO Unibank Inc.

36,900

3,149,022.75

1.08

Bank of the Philippine Islands

89,300

5,719,911.47

1.96

SM Prime Holdings, Inc.

64,500

1,570,016.11

0.54

154,900

2,689,637.13

0.92

Wilcon Depot, Inc.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้ อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์

จานวนหน่วย

ประเทศมาเลเซี ย

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
32,484,354.69

11.14

CIMB Group Holdings Bhd

161,761

6,826,876.00

2.34

Public Bank Berhad
MISC Bhd

144,500
121,700

5,343,252.65
7,082,700.86

1.83
2.43

Genting Malaysia Bhd

69,400

1,637,558.10

0.56

Malaysia Airports Holdings Bhd

65,000

3,577,001.68

1.23

329,800

8,016,965.40

2.75

42,501,145.27

14.56

Inari Amertron Bhd
ประเทศเวียดนาม
Airports Corporation of Vietnam

26,700

3,608,681.22

1.24

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

25,870

2,315,913.44

0.79

Military Commercial Joint Stock Bank

75,300

3,617,494.83

1.24

Masan Group Corporation

22,700

4,706,336.52

1.61

Nam Long Investment Corporation

54,269

4,462,604.99

1.53

90

20,863.98

0.01

SCSC Cargo Service Corporation
Bank for Foreign Trade of Vietnam

34,960
61,988

8,237,023.49
7,420,075.18

2.82
2.54

Vinhomes Joint Stock Company

27,500

3,039,201.00

1.04

Vietnam Dairy Products Joint Stock Company

13,900

1,639,535.58

0.56

Vincom Retail Joint Stock Company

70,400

3,433,415.04

1.18

13,548,420.13

4.64

13,548,420.13

4.64

รวมเงินลงทุนในต่ างประเทศ

242,818,991.50

83.18

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 276,228,157.55 บาท)

291,916,368.25

100.00

Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation

ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
Sea Limited

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3,297
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์น่ิง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

55,000
31,800
100,100
126,100
50,900
210,800
249,900
80,400
151,100
213,900
98,100
79,200

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

10,475,700.00
6,930,000.00
3,545,700.00
11,629,150.00
6,931,925.00
4,697,225.00
2,850,400.00
2,850,400.00
15,776,200.00
8,642,800.00
2,249,100.00
4,884,300.00
4,910,750.00
4,910,750.00
4,620,240.00
4,620,240.00
2,550,600.00
2,550,600.00
5,464,800.00
5,464,800.00
58,277,840.00

มูลค่าเงินลงทุน

3.13
2.07
1.06
3.48
2.07
1.41
0.85
0.85
4.72
2.59
0.67
1.46
1.47
1.47
1.38
1.38
0.76
0.76
1.64
1.64
17.43
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในต่ างประเทศ
ประเทศสิงคโปร์
DBS Group Holdings Limited
United Overseas Bank Limited
ComfortDelGro Corporation Limited
Oversea - Chinese Banking Corporation Limited
Wilmar International Limited
Singapore Telecommunications Limited
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited
Aztech Global Limited
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประเทศอินโดนีเซีย
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Mitra Adiperkasa Tbk PT
XL Axiata Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Jasa Marga Persero Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Astra International Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

31,130
31,500
169,400
77,164
35,300
115,200
347,000
242,900
294,100
690,900
255,600
3,310,500
911,800
137,900
483,300
209,650
1,209,100
523,000
1,484,710

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
100,782,206.22
20,839,202.74
18,918,873.54
6,735,499.85
21,082,053.60
4,448,712.15
6,535,858.18
10,327,608.32
6,833,972.07
5,060,425.77
70,863,320.41
8,508,070.78
3,381,242.94
5,269,455.27
4,099,078.96
3,092,293.73
4,199,896.33
14,013,493.44
11,443,406.04
5,934,232.58
10,922,150.34

มูลค่าเงินลงทุน

30.16
6.24
5.66
2.02
6.31
1.33
1.96
3.09
2.04
1.51
21.21
2.55
1.01
1.58
1.23
0.92
1.26
4.19
3.42
1.78
3.27
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชื่อหลักทรัพย์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Ayala Land, Inc.
Metropolitan Bank & Trust Company
Robinsons Retail Holdings, Inc.
Robinsons Land Corporation
SM Prime Holdings, Inc.
Wilcon Depot, Inc.
ประเทศมาเลเซีย
CIMB Group Holdings Bhd
Public Bank Bhd
Genting Malaysia Bhd
Malaysia Airports Holdings Bhd
Hartalega Holdings Bhd
Dialog Group Bhd
Inari Amertron Bhd
ประเทศเวียดนาม
Airports Corporation of Vietnam
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Nam Long Investment Corporation
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation
SCSC Cargo Service Corporation
Bank for Foreign Trade of Vietnam
รวมเงินลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 326,073,495.11 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

356,910
230,000
112,380
442,200
115,300
656,500
300,067
112,300
150,200
52,100
46,700
217,900
155,000
55,400
90,070
120,763
19,990
43,560
62,980

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
33,831,477.07
10.12
7,895,348.87
2.36
6,576,528.00
1.97
4,143,338.22
1.24
5,091,809.18
1.52
2,598,862.00
0.78
7,525,590.80
2.25
31,381,650.82
9.39
9,815,105.15
2.94
3,554,807.09
1.06
3,475,324.00
1.04
2,454,170.50
0.73
3,143,079.24
0.94
5,107,455.72
1.53
3,831,709.12
1.15
39,051,214.98
11.69
5,535,856.08
1.66
7,109,963.67
2.13
5,722,958.57
1.71
4,871,962.80
1.46
7,726,411.44
2.31
8,084,062.42
2.42
275,909,869.50
82.57
334,187,709.50

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
บาท
2565

2564

8,080,088.99
19,717.85
8,099,806.84

9,753,679.48
13,179.11
9,766,858.59

5,125,461.99
256,273.10
170,848.71
56,000.00
599,798.16
6,208,381.96
1,891,424.88

5,386,351.43
269,317.44
179,544.97
56,000.00
887,267.62
6,778,481.46
2,988,377.13

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

22,866,216.05
7,573,996.31
888,974.34
31,329,186.70

4,717,654.83
102,217,626.71
(404,364.52)
106,530,917.02

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

33,220,611.58
(2,957.67)
33,217,653.91

109,519,294.15
(1,976.86)
109,517,317.29

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
5
5
3
5
5
5

3
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
บาท
2565
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

2564

33,217,653.91
78,168,258.90
(146,423,890.19)
(35,037,977.38)
351,527,025.38
316,489,048.00

109,517,317.29
46,477,803.44
(97,894,915.18)
58,100,205.55
293,426,819.83
351,527,025.38

หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก
: หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

33,516,342.1945
6,776,618.2495
(13,217,084.8066)
27,075,875.6374

38,850,382.5840
4,926,137.3202
(10,260,177.7097)
33,516,342.1945
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นอาเซี ยน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจานวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 500
ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน และธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ กองทุนเน้นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมัน่ คง
และมีศกั ยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
กองทุน ทั้ง นี้ กองทุน อาจเข้าทาสัญญาอนุ พ นั ธ์ (Derivatives) ซึ่ ง มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ ป้ องกัน ความเสี่ ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีไม่ได้
กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขาย
ครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่า เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2565

2564

ซื้อเงินลงทุน

415,432,594.08

413,965,244.38

ขายเงินลงทุน

488,144,147.69

438,701,630.55
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5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อ กรรมการ
เดีย วกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญ ดังกล่า วสาหรับปี สิ ้ นสุ ดวันที่ 31 มีน าคม 2565 และ 2564 มี
ดังต่อไปนี้
บาท
2565

2564

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
5,125,461.99

5,386,351.43

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ซื้อเงินลงทุน

3,308,362.54

6,932,828.70

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

6,894,061.76

-

ราคาตลาด

137,500.00

-

ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์

รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย

ราคาตลาด

2,449.49

2,230.50

170,848.71

179,544.97

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

27,927.52

12,574.00

ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ

55,048.12

56,299.72

ราคาตลาด

ซื้อเงินตราต่างประเทศ

12,656,320.00

223,700.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศ

31,204,369.96

13,572,460.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน

6,745,192.35

7,957,970.28

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

9,908,246.57

7,174,476.49

ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล

26,427.00

-

ตามที่ประกาศจ่าย

57,892.24

51,097.90

ตามอัตราที่คดิ กับลูกค้าทัว่ ไป

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2565

2564

423,585.89

530,635.93

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
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บาท
2565
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
6.

2564

2,918,100.00
1,066,784.54
613.93
7,404.99

6,930,000.00
794,318.04
638.42
6,752.23

1,500,775.00

2,550,600.00

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

291,916,368.25

-

-

291,916,368.25

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน
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บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

334,187,709.50

-

-

334,187,709.50

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถู กจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซ้ื อขายในตลาดที่จดั ตั้งขึ้น
อย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงสาหรับเครื่ องมือเหล่านี้
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
291,916,368.25
291,916,368.25
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
13,390,288.35
22,952,963.94
36,343,252.29
ลูกหนี้จากเงินปันผล
และดอกเบี้ย
1,111,283.89
1,111,283.89
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
3,887,940.60
3,887,940.60
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
15,411,371.35
15,411,371.35
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
828,414.05
828,414.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
515,110.64
515,110.64
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
1,172.61
1,172.61
หนี้สินอื่น
13,728.38
13,728.38
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม

-

334,187,709.50
10,215,423.65

334,187,709.50
12,679,703.16

-

-

815,900.57

815,900.57

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

-

5,942,647.24

5,942,647.24

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

-

-

1,452,219.14

1,452,219.14

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

631,582.27

631,582.27

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

-

532.86

532.86

หนี้สินอื่น

-

-

14,600.82

14,600.82

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปันผล
และดอกเบี้ย

2,464,279.51

-

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญ
ั ชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
จานวนเงิน
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รู เปี ยอินโดนีเซีย
ริ งกิตมาเลเซีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์

2565
406,981.68
25,584,132,592.75
4,102,544.13
29,906,425.50

2564
32,944,360,953.05
4,163,789.78
52,533,349.49
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จานวนเงิน
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดองเวียดนาม
เงินสด
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รู เปี ยอินโดนีเซีย
ริ งกิตมาเลเซีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดองเวียดนาม
ลูกหนี้จากเงินปันผล
รู เปี ยอินโดนีเซีย
ริ งกิตมาเลเซีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ริ งกิตมาเลเซีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์สิงคโปร์
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดองเวียดนาม

2565

2564

3,080,949.72
29,150,305,397.81

4,334,345.70
28,841,370,000.00

275,660.01
726,044,233.00
58,071.74
6,093,266.91
125,681.24
3,172,067,845.00

120,967.36
831,809,501.00
107,725.77
5,604,991.35
2,693.23
119,517,296.00

311,077,506.00
6,496.00
43,599.00

56,301,463.90
32,477.50
78,780.00

2,880,865.31
82,781.10

568,639.67
-

110,942.37
257,635.80
1,857,586,010.00

-

ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบทางด้าน
บวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อก ตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
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7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
สิน
่
รายชือ

ลาด ับที่
1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสานั กงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สาหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

7 เม.ย. 64

บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

9 เม.ย. 64

ิ เวชการ
บริษัท กรุงเทพดุสต
จากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

9 เม.ย. 64

ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

1

14

0

1

วาระที่ 10 ปรึกากิจการอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

9 เม.ย. 64

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

9 เม.ย. 64

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม
รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)

1

9

0

0

1

6

0

5

15 เม.ย. 64

CIMB Group Holdings Bhd

วาระที่ 1 งดออกเสียง
วาระที่ 2 งดออกเสียง
วาระที่ 3 งดออกเสียง
วาระที่ 4 งดออกเสียง
วาระที่ 5 งดออกเสียง

15 เม.ย. 64

Wilmar International
Limited

1

12

0

0

-

20 เม.ย. 64

SM Prime Holdings Inc

1

12

0

1

วาระที่ 6 At their discretion,
the proxies named above
are authorized to vote upon
such other matters as may
properly come before the
meeting. งดออกเสียง

21 เม.ย. 64

Ayala Land

1

10

0

1

วาระที่ 10 Consideration of
Such Other Business as
May Properly Come Before
the Meeting งดออกเสียง

22 เม.ย. 64

PT Astra International Tbk

1

4

0

1

วาระที่ 4 งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

22 เม.ย. 64

บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์
จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 64

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
่ แนล จากัด (มหาชน)
เนชัน

1

13

0

0

-

23 เม.ย. 64

XL Axiata Tbk

1

6

0

0

-

23 เม.ย. 64

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)

1

11

0

0

-

23 เม.ย. 64

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 64

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด
ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

1

11

1

1

วาระที่ 5.3.0.0 พญ.สนาธร
รัตนภูมภ
ิ ญ
ิ โญ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท < 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 64

Vietcombank

1

9

0

0

-

24 เม.ย. 64

Nam Long Investment
Corporation

1

13

0

1

27 เม.ย. 64

Binh Minh Plastics Joint
stock company

1

9

0

0

-

28 เม.ย. 64

Saigon Beer Alcohol
Beverage Corp

1

14

0

0

-

28 เม.ย. 64

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ
จากัด (มหาชน)

1

11

0

1

29 เม.ย. 64

Oversea-Chinese Banking
Corporation Ltd

1

14

0

0

-

30 เม.ย. 64

Aztech Global

1

12

0

0

-

30 เม.ย. 64

Comfortdelgro Corporation
Ltd

1

12

0

0

-

30 เม.ย. 64

Yangzijiang Shipbuilding
Holdings Ltd

1

12

0

0

-

30 เม.ย. 64

United Overseas Bank Ltd

1

10

0

0

-

14 พ.ค. 64

Robinsons Retail Holdings

1

5

0

3

วาระที่ 8 Election of BOD
member for 2021-2026.
งดออกเสียง

วาระที่ 8 เนื่องจากเป็ นการ
พิจารณาวาระอืน
่ ๆ

วาระที่ 2 Approval of the
Minutes of the Annual
Meeting of the
Shareholders held on May
14, 2020. งดออกเสียง
วาระที่ 7 Other Matters
งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง
วาระที่ 8 Adjournment
งดออกเสียง

14 พ.ค. 64

Robinsons Land
Corporation

1

6

0

1

วาระที่ 7 Other Matters
งดออกเสียง

14 พ.ค. 64

SM Prime Holdings Inc

1

5

0

1

วาระที่ 7 Other Matters
งดออกเสียง

24 พ.ค. 64

Public Bank Bhd

1

3

0

4

Unable to find the
attendance of BOD
meeting.

27 พ.ค. 64

PT Jasa Marga (Persero)
Tbk.

1

8

0

1

วาระที่ 9 Changes in the
Management of the
Company. งดออกเสียง

28 พ.ค. 64

Telkom Indonesia
(Persero) Tbk PT

1

8

0

0

-

2 มิ.ย. 64

Genting Malaysia Berhad

1

9

0

0

-

2 มิ.ย. 64

Malaysia Airports Holding
Berhad

1

9

0

0

เลือ
่ นการประชุม เป็ นวันที่ 13
กันยายน 2564

8 มิ.ย. 64

Saigon Cargo Service
Corporation

1

8

0

4

วาระที่ 6 Auditor selection
งดออกเสียง
วาระที่ 7 Appoint Mr. Mai
Xuan Canh as new BOD
member, replacing Mr.
Pham Bich Vuong as Mr.
Vuong is retired.
งดออกเสียง
วาระที่ 11 ESOP scheme for
2022-2024 งดออกเสียง
วาระที่ 12 Bonuses for key
employees in 2021 งดออก
เสียง

11 มิ.ย. 64

Airports Corporation of
Viet Nam

1

5

0

4

วาระที่ 5 Salary, allowance
and bonus of BOD and BOS
in 2020 and 2021 guidance
งดออกเสียง
วาระที่ 7 Internal regulation
on BOD and BOS
งดออกเสียง
วาระที่ 8 Regulation on BOD
and BOS appointment
งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง
วาระที่ 9 Appointment BOD
and BOS for the term 20212026. งดออกเสียง

17 มิ.ย. 64

Astra International

1

1

0

0

21 มิ.ย. 64

Wilcon Depot Inc.

1

4

0

5

22 ก.ค. 64

Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk PT

2

1

0

0

19 ส.ค. 64

PT. Mitra Adiperkasa Tbk

1

1

0

4

24 ส.ค. 64

PT Summarecon Agung
Tbk

1

6

0

0

26 ส.ค. 64

ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

1

1

0

1

13 ก.ย. 64

Malaysia Airports Holdings
Bhd.

1

9

0

0

-

23 ก.ย. 64

PT Bank Central Asia Tbk

1

1

0

0

-

12 ต.ค. 64

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)

1

4

0

0

-

13 ต.ค. 64

AZTECH GLOBAL LTD

1

1

0

0

-

25 พ.ย. 64

Inari Amertron Berhad

1

14

0

0

-

21 ธ.ค. 64

Semen Indonesia Persero
Tbk PT.

1

3

0

0

-

23 ธ.ค. 64

Bukalapak

1

1

0

1

วาระที่ 2 งดออกเสียง

21 ม.ค. 65

บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

28 ม.ค. 65

Thai Beverage PCL

1

15

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ
งดออกเสียง

14 ก.พ. 65

Sea Limited

1

0

1

0

วาระที่ 1 The special
resolution that the current
articles be amended and
restated by their deletion in
their entirety and the
substitution in their place of
the new articles. ไม่เห็นด ้วย

16 ก.พ. 65

PT Bukalapak.com Tbk

1

3

0

0

-

Bank Rakyat

1

8

0

0

-

1 มี.ค. 65

งดออกเสียงเนื่องจากข ้อมูล
ไม่เพียงพอ
งดออกเสียงเพราะข ้อมูล
ไม่เพียงพอ
วาระที่ 2 ปรึกษากิจการอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

8 มี.ค. 65

PT Bank Negara Indonesia

1

6

0

1

วาระที่ 3 Determination of
the remuneration (salary,
allowance, and facilities) for
the companys board for
book year 2022 as well as
tantiem for book year 2021.
งดออกเสียง

9 มี.ค. 65

Bank Central Asia

1

7

0

0

-

9 มี.ค. 65

Semen Indonesia Persero
Tbk PT

1

6

0

0

-

23 มี.ค. 65

DBS Group Holding Ltd

1

14

0

0

-

31 มี.ค. 65

BDO Unibank

1

7

0

2

วาระที่ 7 Election of
directors งดออกเสียง
วาระที่ 9 Other businesses
งดออกเสียง
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities
Corporation

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital
Securities

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 3 พฤษภาคม 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
้ 21 ชัน
้ 7 อาคารสาธรซิตท
้ 175
เลขที่ 26 และ ชัน
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 5996-2679-0 โทรสาร 6488-2674-0
www.bblam.co.th

