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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยี (B-ASIA) 

ไตรมาสแรกของปี 2565 นับวา่เป็นไตรมาสทีต่ลาดหุน้โลกคอ่นขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country World 
Index  ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นสงครามระหวา่งประเทศยูเครน-
รัสเซยีทีม่ทีที่ายดืเยือ้กว่าทีค่าด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตกแมว้่าสงครามนัน้ไม่ไดข้ยายวง
กวา้งออกไป และความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศทีม่ีมากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซยีของยุโรปนัน้ก็
ไม่ไดรุ้นแรงมาก เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจาก
รัสเซยีต่อไป รวมถงึประเด็นของทศิทางดา้นนโยบายการเงนิจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดย การประชมุ FOMC ลา่สดุ มกีาร
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2565-2566 ไปที ่2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายของ Fed ใน Eurodollar Futures ทีค่าดว่าจะขึน้
ไปสูงสุดที่ราว 3% ในปี 2566 นั้น ก็ไดส้ะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบี้ยของ Fed ไปมากแลว้ ขณะที่ภาวะ 
Inverted Yield Curve ของสหรัฐอเมรกิา ซึง่บ่งชีถ้งึความกังวลต่อความเสีย่งของการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นว่า
เศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้งชั่งน้ําหนักมากขึน้ระหว่างการ
ขึน้ดอกเบีย้เพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed กับผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการ
ประชุมในวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตที่ถูกกระทบหนักจากความกังวลเรื่องการขึน้
ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่า่นมา 

กองทุน Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าสภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงในประเด็นดา้น 
ภมูริัฐศาสตรไ์ดทํ้าใหต้ลาดตอ้งการ Risk Premium เพิม่ขึน้จากการลงทุนในทุกสนิทรัพย ์ในประเด็นความกังวลดา้นเงนิเฟ้อ มอง
วา่เอเชยีเป็นภมูภิาคทีม่คีวามเสีย่งดา้นนี้ต่ํากวา่ภมูภิาคอืน่ๆ ทําใหก้ารดําเนนินโยบายสามารถยดืหยุน่ไดม้ากกว่า ซึง่จะเป็นหนึง่ใน
ปัจจัยสนับสนุนใหกั้บตลาดหุน้ได ้ทัง้นี้ ระดับมูลค่าหุน้ของเอเชยีปรับตัวลงมาอย่างมากในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา โดย Price to 
Earning ของดัชนี MSCI Asia ex-Japan อยู่ที่ระดับ 15.3 เท่า ทําใหหุ้น้ของหลายบรษัิทอยู่ในระดับที่น่าสนใจที่จะเลือกเขา้
ลงทุนที่จะหวังประโยชน์ไดไ้ดใ้นช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ เชน่ บรษัิทอนิเตอร์เน็ตของจนี บรษัิทเหมอืงแร่ในออสเตรเลยี โดยยังคง
ระมัดระวังการปรับลดประมาณการผลการดําเนนิงานของหุน้เอเชยีโดยรวมในปีนี้อยู ่

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน B-ASIA มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่ 31 
มนีาคม 2565 เทา่กับ 4,547.10 ลา้นบาท หรอื 15.0193 บาทตอ่หน่วยลงทุน 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร
กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 
กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรพัยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 2 เมษายน 2558 

2. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 2 เมษายน 2558 

3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 เมษายน 2558 

4. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 2 เมษายน 2558 

5. นางสาวปรยิานุช คลอ่งคํานวณการ 2 เมษายน 2558 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 2 เมษายน 2558 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 2 เมษายน 2558 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 2 เมษายน 2558 

10. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

11. นายปัญญพัฒน ์ ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

13. นางสาวเศรณี  นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ   

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน 
Class C (AD) USD เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอือาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่
หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives 
ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยี ตามขอ้บังคับที่กําหนดไวใ้น
หนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทํา
หนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่างใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การทํารายการซือ้ การขายคนื
และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวย
ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
และการชําระเงนิค่าขายคนื
หนว่ยลงทนุ

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่
E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้
เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ
เมือ่เลกิกองทนุรวม

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผา่นระบบที่
จัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน 
ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตเุลกิ
กองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่2 เม.ย. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  15.2726  15.3173  16.5578  12.1611  10.9031 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-ASIA -1.66 -1.95 -9.29 7.27 6.61 5.98 

เกณฑม์าตรฐาน2 -7.23 -9.47 -13.25 5.57 6.60 5.36 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

23.173 18.483 16.40 19.78 17.58 16.81 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

24.303 19.403 18.04 18.94 17.00 16.57 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกับ
คา่สกุลเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน ตามสัดสว่นการทําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 75 ของมูลค่า
เงนิลงทนุในตา่งประเทศ และ

2) MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทนตามสัดสว่นทีไ่ม่ไดท้ําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 25 ของมูลคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ (ซึง่
เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก)

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของ 
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ลกัษณะสําคญัของกองทุนหลกั 

ชือ่กองทุน : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 

วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศลกัเซมเบริก์ : 31 สงิหาคม 2561 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 

ดชันชีีว้ดั : MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 

ผูจ้ดัการกองทนุ  : Invesco Management S.A. 

ผูจ้ดัการลงทนุ  : Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ : BNY Mellon (International) Limited สาขาลักเซมเบริก์

วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยุทธก์ารลงทนุของกองทุนหลกั
(1) กองทนุหลักมวัีตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่แสวงหาผลตอบแทนของเงนิลงทนุในระยะยาว (Long-term Capital Growth)
(2) กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในตราสารทุน หรอืตราสารต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับตราสารทุน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยตราสารทนุของบรษัิททีจ่ะไปลงทนุนัน้จะตอ้งมลัีกษณะ ดังนี้

(ก) บรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื 
(ข) บรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีจ่ดทะเบยีนในประเทศทีอ่ยูน่อกภมูภิาคเอเชยี แตดํ่าเนนิธรุกจิหลักในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื 
(ค) บรษัิทโฮลดิง้ทีม่กีารลงทนุหลักในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี  

สําหรับกองทนุนี้ การลงทนุในแถบภมูภิาคเอเชยี ไมร่วมถงึประเทศญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์
(3) กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพยดั์งต่อไปนี้ ทีอ่อกโดยบรษัิทหรอืนติบิุคคลอืน่ใดทีม่ลัีกษณะนอกเหนือจากทีกํ่าหนดตาม
(2) (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ

(ก) เงนิสด ตราสารทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด ตราสารตลาดเงนิ ตราสารทนุ และตราสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทนุ
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถงึตราสารหนี้แปลงสภาพ) ทีอ่อกโดยบรษัิทในภมูภิาคเอเชยี

(4) กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ ์เพือ่การป้องกันความเสีย่ง และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทนุเทา่นัน้

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั* 

* ขอ้มูลกอ่นวันที ่7 กันยายน 2561 เป็นขอ้มลูอา้งองิผลการดําเนนิงานของกองทุนขณะทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศไอรแ์ลนด ์
** Benchmark: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 
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แหลง่ทีม่า: Invesco Factsheet ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring  มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 4,308,933,988.91   94.76 

 ประเทศลกัเซมเบริก์

 หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน 

        Invesco Asian Equity Fund - 4,249,620,841.70  93.46 

 เงนิฝากธนาคาร 

        สกลุเงนิดอลลารส์หรฐั - 59,313,147.21  1.30 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 241,922,290.64 5.32 

 เงนิฝากธนาคาร 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 89,927,697.34  1.98 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 9,661,620.09  0.21 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 142,332,973.21  3.13 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   4,547,100,680.13 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)  15.0193 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์
หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน

89.93 1.98 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืทีไ่ม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ (4) ทีค่าดว่าจะลงทนุ
ในเดอืนเมษายน 2565 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 9,661,620.09 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+ - 142,332,973.21 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 89,927,697.34 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามาก 
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1  

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ  
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 

[คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.0700% แตก่องทนุอาจไดร้ับเงนิ
คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ (rebate) อกีไมเ่กนิ 0.5350%] 

59,804.79 1.339 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,339.50 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,232.50 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ (Other Expense)3 667.08 0.015 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 64,043.88 1.434 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมต่างประเทศ รอ้ยละ 0.339 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่ 1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลี่ยนมอืเพื่อการลงทุน 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี-

หมายเหต:ุ กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชีย เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชีย (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผลการ

ดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามแนว

ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี

สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษทัจัดการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่

พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ

เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้

จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กองทนุตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวรฐาภทัร ล้ิมสกุล)          

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2565 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์ 7

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4 4,249,620,841.70    3,861,213,635.31    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5 294,445,917.86 447,270,440.88

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 5 151,814.43 84,873.90

จากการขายเงินลงทุน 9,987,000.00 - 

ลูกหนี�จากสัญญาอนุพนัธ์ 3, 6 19,077,207.50 - 

รวมสินทรัพย์ 4,573,282,781.49 4,308,568,950.09

หนี�สิน 7

เจา้หนี�

จากการซื�อเงินลงทุน - 31,250,000.00 

จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 3,349,294.44 5,590,206.74

เจา้หนี�จากสัญญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 18,160,995.46         72,202,195.90 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 4,310,085.59 4,310,906.22

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,772.16 12,731.09                

เจา้หนี� อื�น 5 30,775.35 55,338.51

หนี� สินอื�น 308,178.36 94,748.55

รวมหนี� สิน 26,182,101.36 113,516,127.01

สินทรัพย์สุทธิ 4,547,100,680.13 4,195,052,823.08

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,027,492,547.81 2,533,566,958.97

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 980,385,131.18 673,470,060.05

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 539,223,001.14 988,015,804.06

สินทรัพย์สุทธิ 4,547,100,680.13 4,195,052,823.08

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 15.0193                   16.5578                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 302,749,254.7802   253,356,695.8967   

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund * 10,818,184.424  4,249,620,841.70  100.00

รวมกองทุนตราสารทุน 4,249,620,841.70  100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 4,249,620,841.70  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,599,041,915.19 บาท) 4,249,620,841.70  100.00

* Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund มีนโยบายเนน้การลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund * 9,439,177.718    3,861,213,635.31  100.00

รวมกองทุนตราสารทุน 3,861,213,635.31  100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 3,861,213,635.31  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,942,910,319.95 บาท) 3,861,213,635.31  100.00

* Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund มีนโยบายเนน้การลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 23,439,066.48 23,134,035.99

รายไดด้อกเบี�ย 5 698,891.00 223,834.15

รายไดอื้�น 8 16,215,572.88         8,942,024.36           

รวมรายได้ 40,353,530.36 32,299,894.50

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 63,991,130.28 37,532,692.28

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,433,266.64 857,720.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 2,388,777.80 1,429,533.36

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 61,000.00 56,000.00

ค่าใชจ่้ายอื�น 5 632,313.82 552,908.71

รวมค่าใชจ่้าย 68,506,488.54 40,428,854.37

ขาดทุนสุทธิ (28,152,958.18) (8,128,959.87)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 80,386,595.24 47,031,911.26

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (267,724,388.85) 1,202,139,488.47

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากสัญญาอนุพนัธ์ (307,843,570.00) 20,379,410.00

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากสัญญาอนุพนัธ์ 6, 7 73,118,407.94 9,904,240.72

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 1,527,944.68 (1,088,466.55)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�น (420,535,010.99) 1,278,366,583.90

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (448,687,969.17) 1,270,237,624.03

หกั ภาษีเงินได้ 3 (104,833.75) (33,575.24)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (448,792,802.92) 1,270,204,048.79

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน (448,792,802.92) 1,270,204,048.79

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,965,082,454.44 2,346,168,380.55

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,164,241,794.47) (1,276,128,594.33)

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 352,047,857.05 2,340,243,835.01

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 4,195,052,823.08    1,854,808,988.07    

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 4,547,100,680.13 4,195,052,823.08

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 253,356,695.8967 191,359,144.2989

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 122,759,023.6766 150,548,236.9892

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (73,366,464.7931) (88,550,685.3914)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 302,749,254.7802 253,356,695.8967

บาท

หน่วย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชีย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้น

หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) (เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)) เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ช่ือกองทุน Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน 

Class C (AD) USD จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก บริหารและจดัการโดย Invesco Management S.A. คิดเป็นอตัรา

เฉล่ียต่อปีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนจะเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์ (Derivatives) 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตัิทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองที่แนวปฏิบตัิทางบญัชีไม่ได้

กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย

ลงทุนคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง     
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เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น และสัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี

เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสัญญา 

ณ วนัส้ินปี กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญาอนุพนัธ์ ณ 

วนัส้ินปีจากอตัราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีมีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือ

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

บาท 

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ    973,671,000.00 1,342,335,740.00 

ขายเงินลงทุน    397,926,000.00    504,181,400.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษทัจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคญัดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี

ดงัต่อไปน้ี

บาท 

2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 63,991,130.28 37,532,692.28  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดด้อกเบ้ีย 21,548.01  28,542.46  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,388,777.80  1,429,533.36  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 88,613.50  108,244.00    ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 235,481.43  198,630.60  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 2,340,979,110.00  3,133,144,850.00  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 1,720,684,950.46  4,163,990,811.01  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,015,891.11  4,046,024.68 

เจา้หน้ีอ่ืน 30,775.35  55,338.51 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 13,006,343.22  23,407,953.31 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 4,571.31  17,608.47 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  1,785,000.00 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 105,252.89  79,295.58 

6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 4,965,715,625.00  19,077,207.50  18,160,995.46 

 

 บาท 

 2564 

 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,672,152,620.00  -  72,202,195.90 
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7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ

ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  4,249,620,841.70  -  4,249,620,841.70 

ตราสารอนุพนัธ์ -  19,077,207.50  -  19,077,207.50 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพนัธ์ -  18,160,995.46  -  18,160,995.46 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  3,861,213,635.31  -  3,861,213,635.31 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพนัธ์ -  72,202,195.90  -  72,202,195.90 
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เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง

ไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี

สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และ

อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

บาท 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  - - 4,249,620,841.70 4,249,620,841.70 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 245,120,155.48 - 49,325,762.38 294,445,917.86 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 151,814.43 151,814.43 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ - - 9,987,000.00 9,987,000.00 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 19,077,207.50 19,077,207.50 

หน้ีสินทางการเงิน 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน - - 3,349,294.44 3,349,294.44 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 18,160,995.46 18,160,995.46 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 4,310,085.59 4,310,085.59 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 22,772.16 22,772.16 

เจา้หน้ีอ่ืน - - 30,775.35 30,775.35 

หน้ีสินอ่ืน - - 308,178.36 308,178.36 

B-ASIA l 27



บาท 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 3,861,213,635.31 3,861,213,635.31 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 423,426,818.69 - 23,843,622.19 447,270,440.88 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 84,873.90 84,873.90 

หน้ีสินทางการเงิน 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 31,250,000.00 31,250,000.00 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน - - 5,590,206.74 5,590,206.74 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 72,202,195.90 72,202,195.90 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 4,310,906.22 4,310,906.22 

หน้ีสินทางการเงิน 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 12,731.09 12,731.09 

เจา้หน้ีอ่ืน - - 55,338.51 55,338.51 

หน้ีสินอ่ืน - - 94,748.55 94,748.55 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่

คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 127,654,576.20 123,558,836.33 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,481,710.64 762,995.91 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ 300,000.00 - 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  1,000,000.00 

กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักล่าว

ขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที่ออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจ

ของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาของ

หลกัทรัพย ์โดยกองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศของภูมิภาคเอเชียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

8. รายได้อ่ืน

รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการจากบริษทัจดัการกองทุนในต่างประเทศ ให้กบักองทุนตามอตัรา

ท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา รายไดด้งักล่าวเป็นการรับผ่านกองทุนเพื่อจ่ายให้กบับริษทัจดัการ ในรูปของค่าธรรมเนียม

การจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี-

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Wellington Management Company LLP Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Invesco Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

Nippon Life India Asset Management 
Limited 

Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Franklin Resources, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 22 เมษายน 2565
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 

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

www.bblam.co.th 
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