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ความเห็นของบรษิทัจดัการ
เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยี (B-ASIA) 

นับตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถงึ 30 กันยายน 2563 ตลาดหุน้ในภูมภิาคเอเชยีใหผ้ลตอบแทนคอ่นขา้งด ีโดยดัชนี MSCI Asia 
Ex. Japan สามารถกลับมาอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่ชว่งกอ่นเกดิไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่เป็นผลมาจากการทีป่ระเทศในภมูภิาคนี้ 
โดยเฉพาะ จนี ไตห้วัน และเกาหลใีต ้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดค้่อนขา้งด ีจํานวนผูต้ดิเชือ้ต่อวันอยู่ในระดับต่ํา หรอืแทบ
ไม่ม ีทําใหภ้าคการบรกิารสามารถดําเนนิกจิการไดต้ามปกต ิสว่นภาคอุตสาหกรรมไดร้ับอานสิงคจ์ากการทีก่ารสง่ออกของประเทศ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลย ีในชว่งทีท่ั่วโลกต่างปิดเมอืงในเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และตอ้ง
พึง่พาเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก สง่ผลใหย้อดการสัง่ซือ้สนิคา้อเิล็กโทรนกิสเ์พิม่ขึน้ และเป็นปัจจัยบวกสําหรับประเทศผูผ้ลติสนิคา้
ทีอ่ยูใ่น Supply Chain ของกลุม่อเิล็กโทรนกิส ์เชน่ จนี ไตห้วัน และเกาหลใีต ้

สําหรับความเสี่ยงของการลงทุน คือ สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุน้ 
อย่างไรก็ด ีหากพจิารณาตัวเลขพื้นฐานเศรษฐกจิในภูมภิาคนี้ เช่น ตัวเลขการส่งออกในเดอืนกันยายน 2563 ซึง่มีการเตบิโตที ่
9.9% สําหรับจนี 7.6% สําหรับเกาหลใีต ้และ 9.4% สําหรับไตห้วัน โดยสว่นใหญ่เป็นสนิคา้และชิน้สว่นอเิล็กโทรนกิส ์สว่นดัชนี 
PMI manufacturing ฟ้ืนตัวมาอยู่ที ่53 สําหรับจนี 49.8 สําหรับเกาหลใีต ้และ 55.2 สําหรับไตห้วันในเดอืนกันยายน 2563 ถอืว่า
สามารถฟ้ืนตัวไดค้อ่นขา้งแข็งแรง 

กองทุน Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลักของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยี) ใหน้ํ้าหนัก
การลงทุนในไตห้วัน เกาหลใีต ้และอนิเดยี มากกว่าเกณฑม์าตรฐาน ขณะที่ใหน้ํ้าหนักการลงทุนในจีน นอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
โดยลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี26.7% สนิคา้ฟุ่ มเฟือย 22% ภาคการเงนิและธนาคาร 18.6% และการสือ่สาร 14.8% 

สําหรับการลงทุนตั ้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชีย มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  30 กันยายน 2563 เท่ากับ 2,247.57 ลา้นบาท หรือ 12.7126 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการ
ดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 31.16 

กองทุนบัวหลวงยังคงมั่นใจต่อโอกาสการลงทุนในระยะยาวในภูมภิาคเอเชยี ว่าจะยังคงเป็นทางเลอืกที่ด ีหากพจิารณา
มลูคา่หุน้เมือ่วัดจาก Price to Earnings Ratio ที ่14.5 เท่าซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ 10 ปี เล็กนอ้ย จงึเป็นโอกาสในการลงทุนสําหรับนัก
ลงทนุผูต้อ้งการแสวงหาผลตอบแทนจากธรุกจิในภมูภิาคทีเ่ป็นอนาคต รวมทัง้ตอ้งการกระจายการลงทนุไปยังตา่งประเทศมากขึน้ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 
3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 63 
6 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 63 
1 ปี 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 62 
3 ปี 

ต ัง้แต ่29 ก.ย. 60 
5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 58 
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่2 เม.ย. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 11.4774   9.6928 11.3300 12.3460 8.5155 10.0000  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-ASIA 10.76 31.16 12.17 0.98 8.33 4.46 

เกณฑม์าตรฐาน2 11.35 27.97 18.83 4.46 9.86 5.86 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

16.843 23.143 26.05 19.11 16.84 16.90 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

17.713 20.143 22.94 17.71 16.05 16.29 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่ง

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตรา
แลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 75 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 
ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ไดท้ําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้น
อัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 25 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก) 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน                                       
ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 

ชือ่กองทุน  : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (C-AD Shares) 
วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย : 31 สงิหาคม 2561                                                                                                                     
ในประเทศลกัเซมเบริก์ 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 
ดชันชีีว้ดั  : MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 
ผูจ้ดัการกองทนุ  : Invesco Management S.A. 
ผูจ้ดัการลงทนุ  : Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  : BNY Mellon (International) Limited สาขาลักเซมเบริก์ 

วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 
(1) กองทนุหลักมวัีตถปุระสงคใ์นการลงทุนเพือ่แสวงหาผลตอบแทนของเงนิลงทนุในระยะยาว (Long-term Capital Growth) 
(2) กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารทุน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยตราสารทนุของบรษัิททีจ่ะไปลงทนุนัน้จะตอ้งมลัีกษณะ ดังนี้  
(ก) บรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื 
(ข) บรษัิทหรือนิตบิุคคลอืน่ใดที่จดทะเบยีนในประเทศที่อยู่นอกภูมภิาคเอเชยี แต่ดําเนินธุรกจิหลักในประเทศภูมภิาคเอเชยี 

หรอื  
(ค) บรษัิทโฮลดิง้ทีม่กีารลงทุนหลักในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี  

 สําหรับกองทนุนี้ การลงทนุในแถบภมูภิาคเอเชยี ไมร่วมถงึประเทศญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์
(3) กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพยดั์งต่อไปนี้ ที่ออกโดยบรษัิทหรอืนติบิุคคลอืน่ใดทีม่ีลักษณะนอกเหนือจากทีกํ่าหนด

ตาม (2) (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
(ก) เงนิสด ตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ตราสารตลาดเงนิ ตราสารทนุ และตราสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุน 
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถงึตราสารหนี้แปลงสภาพ) ทีอ่อกโดยบรษัิทในภมูภิาคเอเชยี  

(4) กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ ์เพื่อการป้องกันความเสีย่ง และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทนุเทา่นัน้  

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

*   ขอ้มลูกอ่นวันที ่7 กันยายน 2561 เป็นขอ้มลูอา้งองิผลการดําเนนิงานของกองทนุขณะทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศไอรแ์ลนด ์
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หุน้ 10 อนัดบั 

 

                                                                                                                                                                                           

 

อตัราสว่นการลงทนุแยกตามประเทศและอุตสาหกรรม 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Invesco Factsheet ณ วันที ่30 กันยายน 2563  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

   
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 2,165,644,942.03 96.36 

ประเทศลกัเซมเบริก์   
หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน   

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 2,165,644,942.03 96.36 
   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 101,427,604.82 4.51 

เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 49,664,692.78 2.21 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 5,344,411.85 0.24 

อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB- 46,418,500.19 2.07 
   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 2,247,568,548.56 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 12.7126 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก                                  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่                      
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 49.66 2.21 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 
หรอืทีไ่ม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การ
ลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนตลุาคม 
2563 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝากทีก่องทุน
ลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก 
ผูคํ้า้/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 
กําหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เชือ่ถอื 
มลูคา่หนา้ต ัว๋ 

มลูคา่ 
ตามราคา

ตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 49,664,692.78 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 5,344,411.85 
3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย - - BBB- - 46,418,500.19 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 

มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 
AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 
ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคณุภาพ

ของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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บาท

สินทรัพย์

  เงินลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,925,921,285.26 บาท) 2,165,644,942.03

  เงินฝากธนาคาร 106,877,318.96

  ลกูหนี�จากดอกเบี �ยและเงินปันผล 42,677.00

  ลกูหนี�จากสญัญาอนพุนัธ์ 1,960,392,674.00

     รวมสินทรพัย์ 4,232,957,611.99

 

หนี�สิน

  คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,164,382.38

  หนี�สินอื�น 38,805.41

  เจา้หนี�ผูถื้อหน่วยลงทนุ 5,492,391.14

  เจา้หนี�จากสญัญาอนพุนัธ์ 1,977,693,484.50

     รวมหนี�สิน 1,985,389,063.43

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,247,568,548.56

สินทรัพยสุ์ทธ:ิ

  ทนุที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 1,767,980,808.68

  กาํไรสะสม

     บญัชีปรบัสมดลุ 168,596,994.64

     กาํไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดาํเนินงาน 310,990,745.24

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,247,568,548.56
 

จาํนวนหน่วยลงทนุที�ออกจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด (หน่วย) 176,798,080.8683

สินทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วยลงทนุ (บาท) 12.7126

2563

งบดุล

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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ชื�อหลักทรัพย์ อัตรา ดอกเบี�ย
วันครบ 

กาํหนด

จาํนวนหน่วย/ 

เงินต้น
ราคายุติธรรม (บาท)

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ

  ประเทศลักเซมเบิรก์ (100.00%)

    หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)

        Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (100.00%) 6,927,788.40 2,165,644,942.03

2,165,644,942.03

  รวมประเทศลักเซมเบิรก์ 2,165,644,942.03

รวมหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ 2,165,644,942.03

รวมเงินลงทุน 2,165,644,942.03

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที� 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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บาท

รายได้จากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี �ย 85,321.32

  รายไดอื้�น 4,336,617.38

     รวมรายได้จากการลงทุน 4,421,938.70

 

ค่าใช้จ่าย

  คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11,949,562.41

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 358,486.85

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 597,478.15

  คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 28,574.44

  ภาษีเงินได้ 12,798.09

  คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 4,554,960.12

     รวมค่าใช้จ่าย 17,501,860.06

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (13,079,921.36)

 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ �นทั�งสิ �น 26,523,096.57

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ �นจากอตัราแลกเปลี�ยน (794,241.28)

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ �นจากสญัญาซื �อขายล่วงหนา้ (7,354,988.00)

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นทั�งสิ �น 593,140,683.69

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากอตัราแลกเปลี�ยน (70,061,265.77)

  รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากสญัญาซื �อขายล่วงหนา้ 64,805,626.12

       รวมรายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุที�เกิดขึ �นและยงัไม่เกิดขึ �น 606,258,911.33

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 593,178,989.97

2563

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับระยะเวลาหกเดือน สิ�นสุด วันที� 30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                                     
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                    
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทุนอาจ
ไดร้ับเงนิค่าตอบแทนคนืจากกองทุนรวมตา่งประเทศ อกีไม่เกนิรอ้ยละ 
0.50 ต่อปี] 

15,220.73 
 
 

0.682 
 
 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)          335.03 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee)           558.39            0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 238.64            0.011 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4   16,352.80      0.732 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.18 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 
-ไมม่-ี 

 
หมายเหต ุ:  กรณีกองทนุ Feeder Fund บรษัิทจัดการจะซือ้หรอืไถถ่อนหน่วยของกองทนุหลักสอดคลอ้งกับการซือ้หรอืไถถ่อนหน่วยของ

ผูล้งทนุ 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 
-ไมม่-ี 

 
หมายเหต ุ:   กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชีย เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตา่งประเทศเพยีง กองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
 

  

B-ASIA | 14



 

 

รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด                                          
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 
-ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 6 ตลุาคม 2563
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 
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