รายงานประจําปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ เอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIARMF
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สารบ ัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ข ้อมูลบริษัทจัดการ

2

่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูลกองทุน

3

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี

4

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

5

ผลการดําเนินงานของกองทุน

6

ข ้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

7

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

9

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

10

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

11

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

15

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี

32

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

33

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

34

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ เอเชียเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (B-ASIARMF)

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ ้นในภูม ภ
ิ าคเอเชีย ให ้ผลตอบแทนที่ไ ม่ด ีนั ก เป็ นผลมาจากปั จจั ยภายนอก เช่น การ
เคลือ
่ นย ้ายของเงินทุน (fund flow) ค่าเงินดอลลาร์ โดยเงินทุนไหลออก สะท ้อนความกังวลเรือ
่ งสภาพคล่องทีถ
่ ูกดึงกลับจากการ
้ สินทรัพย์ในปี นี้ รวมทัง้ เรื่องการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ เรื่องเงินเฟ้ อที่ปรับขึน
ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริม
่ ลดการซือ
้ สูง ซึง่ ทํ าให ้
ธนาคารกลางในเอเชียต ้องปรับขึน
้ ดอกเบีย
้ นโยบายเร็วกว่าประเทศอืน
่ ๆ
ด ้านการแพร่ ร ะบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19) เอเชียถือว่า สามารถควบคุม ได ้ดีก ว่ า ประเทศอื่น ๆ แต่เป็ นการใช ้
นโยบายการควบคุม ที่เข ้มงวด เช่น จีน อย่างไรก็ ด ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเอเชียยั ง ไม่ถือว่ า กลั บมาเป็ นปกติ ซึง่ เรามองว่ า
ปี 2565 จะได ้เห็นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเอเชียทีช
่ ัดเจนมากขึน
้ กว่านี้ และดัชนีหุ ้นเอเชียอาจจะสามารถกลับมาให ้ผลตอบแทนทีด
่ ี
ได ้ในปี 2565
กองทุนให ้นํ้ าหนั กการลงทุนใน อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซียมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานทํ าให ้กองทุนทํ าผลตอบแทนได ้ดี
ขณะทีห
่ ุ ้นเทคโนโลยีจน
ี มีการปรับตัวขึน
้ จาก Valuation ทีค
่ อ
่ นข ้างถูก
นอกจากนี้ กองทุนลงทุนในกลุ่มการเงิน และสินค ้าฟุ่ มเฟื อยมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และลงทุนในเทคโนโลยี น ้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สะท ้อนแนวคิด ที่ล งทุนในหุ ้นกลุ่มวั ฐ จั กรมากกว่าเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในภาคการเงิน 23.5%
เทคโนโลยี 20.8% และสินค ้าฟุ่ มเฟื อย 18.5%
่ มั่นต่อโอกาสการลงทุนในระยะยาวในภูมภ
ทัง้ นี้ กองทุนบัวหลวงยังคงเชือ
ิ าคเอเชีย โดยมองว่ายังเป็ นทางเลือกทีด
่ ี หาก
พิจารณามูลค่าหุ ้นเมือ
่ วัดจากราคาต่อกําไรสุทธิตอ
่ หุ ้น หรือ Price to Earnings Ratio ที่ 14 เท่า ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย
่ 10 ปี เล็กน ้อย
จึงเป็ นโอกาสในการลงทุน สํ าหรั บนั ก ลงทุน ที่ต ้องการแสวงหาผลตอบแทนจากธุร กิจในภูมภ
ิ าคที่เ ป็ นอนาคต รวมทัง้ ต ้องการ
กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึน
้
ิ สุทธิ
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุน B-ASIARMF มีมูลค่าทรัพย์สน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 เท่า กับ 358.48 ล ้านบาท หรือ 12.7654 บาทต่อ หน่ว ยลงทุน และมีผ ลการดํา เนิน งานย ้อนหลัง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คิดเป็ น 19.52%
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือหน่ วยลงทุน ทุก ท่านที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่ นว่า บริษั ทจะ
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 จํา กัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จํา กัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

11 ตุลาคม 2561

3. นางอติกานต์ พานิชเกษม

11 ตุลาคม 2561

4. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

11 ตุลาคม 2561

5. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ

11 ตุลาคม 2561

6. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

11 ตุลาคม 2561

7. นายเจฟ สุธโี สภณ

11 ตุลาคม 2561

8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

11 ตุลาคม 2561

9. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

11 ตุลาคม 2561

10. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

11 ตุลาคม 2561

ั พันธ์
11. นางสาววนาลี ตรีสม

11 ตุลาคม 2561

12. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นเอเชียเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได ้รับ
อนุ มั ต จ
ิ ากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ให ้จั ด ตั ง้ ขึน
้ เพื่อ ระดมเงิน จากผู ้ลงทุน ทั่ ว ไป โดยมีจํ า นวนเงิน ทุน จดทะเบีย น 5,000 ล ้านบาท
้ คืนหน่วย
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 500 ล ้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
่ งต่างประเทศ ซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
ลงทุน เน ้นลงทุนแบบมีความเสีย
Fund) และเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (RMF)
นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุน หลั ก )
ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจ
ิ อืน
ลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ ตามทีส
่ ํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึง Derivatives ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน ้นลงทุนในหุ ้นของบริษัทหรือนิตบ
ิ ุคคลอืน
่
ใดทีม
่ ล
ี ักษณะ ดังนี้ (1) จดทะเบียนในประเทศภูมภ
ิ าคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมภ
ิ าคเอเชียแต่ดํ าเนิน
ธุรกิจหลักในประเทศภูมภ
ิ าคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลดิง้ ทีม
่ ก
ี ารลงทุนหลักในบริษัททีจ
่ ดทะเบียนในประเทศภูมภ
ิ าคเอเชีย ทัง้ นี้
การลงทุนในแถบภูมภ
ิ าคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญีป
่ น
ุ่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุน รวม บั ว หลวง จํ า กั ด จะบริห ารกองทุน เปิ ดบั ว หลวงหุ ้นเอเชีย เพื่อ การเลี้ย งชีพ ตาม
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแล
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่าง
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
ใกล ้ชิด

B-ASIARMF l 3

การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
เรือ
่ ง

รายละเอียด

1. การยกเลิกหลักเกณฑ์ข ้อจํากัด 1) ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
การถือหน่วยลงทุน
ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม
่ บุคคล
เดียวกัน

ว ันทีม
่ ผ
ี ล
16 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต ้นไป

2) ยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิก
การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการแก ้ไข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถอ
ื หน่วยลงทุนเกิน
ข ้อจํากัด
3) ผู ้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่
ถือเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้
แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
้ การขายคืน
2. การทํารายการซือ
และการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

้ ขายคืน สับเปลีย
เพิม
่ ช่องทางการทํารายการซือ
่ น
หน่วยลงทุน เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต
และเพือ
่ อํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

้ หน่วยลงทุน
3. การรับชําระค่าซือ
และการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

้ หน่วย
เพิม
่ ช่องทางและหรือวิธก
ี ารรับชําระเงินค่าซือ
ลงทุน และช่องทางการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment
เป็ นต ้น เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต และเพือ
่
อํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

ื่ อยูใ่ น
4. การดําเนินการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
เมือ
่ เลิกกองทุนรวม
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม
่ ห
ี ลักฐาน
ว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ รวมทัง้ แจ ้งเป็ น
หนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ ้งสํานั กงาน
ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสํานั กงาน
ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
่ รากฏเหตุ
เลิกกองทุนรวม

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

3 เดือน

6 เดือน

ตงแต่
ั้
30 มิ.ย. 64

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 64

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 63 ตงแต่
ั้
28 ก.ย. 61 ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 59

ว ันที่ 11 ต.ค. 61

13.8336

13.7988

10.6802

-

-

10.0000

ผลการดําเนินงานของ B-ASIARMF

-7.72

-7.49

19.52

-

-

8.55

เกณฑ์มาตรฐาน2

-8.09

-4.17

16.35

-

-

12.29

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

15.843

14.023

15.28

-

-

19.15

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

19.423

16.583

16.61

-

-

18.58

เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบั บนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า
ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) Net TR ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
สกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสีย
่ นประมาณร ้อยละ 75 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
บาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทนตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได ้ทําสัญญาป้ องกันความเสีย
่ นประมาณร ้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ (ซึง่ เป็ นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก)

3

% ต่อปี

B-ASIARMF l 6

ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน
ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหล ัก)
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Invesco Management S.A. โดยมี
Invesco Asset Management Limited เป็ นผู ้จัดการลงทุน กองทุนหลักมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ นหลาย Classes เพือ
่ ให ้ผู ้
ลงทุนเลือกลงทุนได ้เหมาะสมกับขนาดเงินลงทุนและระยะเวลาทีต
่ ้องการลงทุน โดยกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นเอเชียเพือ
่ การเลีย
้ ง
ชีพลงทุนใน Class C (AD) USD ของกองทุนหลัก ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะพิจารณาเปลีย
่ นแปลงชนิดของหน่ ว ย
ลงทุ น ได ้ โดยบริษั ทจั ด การจะคํ า นึง ถึง ประโยชน์ข องผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นสํ า คั ญ และไม่ ถือ เป็ นการดํ า เนิน การที่ผ ิด ไปจาก
รายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
ล ักษณะสําค ัญของกองทุนหล ัก
่ กองทุน :
ชือ

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund

้ ขายในประเทศล ักเซมเบิรก
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนซือ
์ :

31 สิงหาคม 2561

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

ด ัชนีชวี้ ัด :

MSCI AC Asia (ex Japan) net TR

ผูจ
้ ัดการกองทุน :

Invesco Management S.A.

ผูจ
้ ัดการลงทุน :

Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ :

BNY Mellon (International) Limited สาขาลักเซมเบิรก
์

ว ัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหล ัก
(1) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือ
่ แสวงหาผลตอบแทนของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term Capital Growth)
(2) กองทุนหลักมุ่งเน ้นการลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตราสารทุน ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70 ของมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุน โดยตราสารทุนของบริษัททีจ
ทรัพย์สน
่ ะไปลงทุนนัน
้ จะต ้องมีลักษณะ ดังนี้
(ก) บริษัทหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศภูมภ
ิ าคเอเชีย หรือ
(ข) บริษัทหรือนิต บ
ิ ุคคลอื่นใดที่จ ดทะเบียนในประเทศที่อ ยู่น อกภูมภ
ิ าคเอเชีย แต่ดําเนินธุรกิจหลั กในประเทศภู ม ภ
ิ าค
เอเชีย หรือ
(ค) บริษัทโฮลดิง้ ทีม
่ ก
ี ารลงทุนหลักในบริษัททีจ
่ ดทะเบียนในประเทศภูมภ
ิ าคเอเชีย
สําหรับกองทุนนี้ การลงทุนในแถบภูมภ
ิ าคเอเชีย ไม่รวมถึงประเทศญีป
่ น
ุ่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
(3) กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ทีอ
่ อกโดยบริษัทหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดทีม
่ ล
ี ักษณะนอกเหนือจากทีก
่ ําหนด
ิ สุทธิของกองทุน
ตาม (2) (ก) (ข) และ (ค) ได ้ไม่เกินร ้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สน
(ก) เงินสด ตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน และตราสารต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตราสารทุน
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถึงตราสารหนี้แปลงสภาพ) ทีอ
่ อกโดยบริษัทในภูมภ
ิ าคเอเชีย
่ ง และเพิม
(4) กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ ตราสารอนุพันธ์ เพือ
่ การป้ องกันความเสีย
่ ประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุนเท่านัน
้
ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก
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หุน
้ 10 อ ันด ับ

อ ัตราส่วนการลงทุนแยกตามประเทศและอุตสาหกรรม

่ งของผลการดําเนินงาน ย้อนหล ัง 3 ปี
มาตรว ัดความเสีย

แหล่งทีม
่ า: Invesco Factsheet ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
้ ขายในประเทศไอร์แลนด์ ดําเนินการควบรวมกับกองทุน Invesco Funds หมายเหตุ : Invesco Asian Equity Fund (Dublin) (กองทุนหลัก) ซึง่ จดทะเบียนซือ
้ ขายในประเทศลักเซมเบิรก
Invesco Asian Equity Fund ซึง่ จดทะเบียนซือ
์ ตัง้ แต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็ นต ้นไป
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

345,372,144.07

96.34

-

339,450,396.03

94.69

-

5,921,748.04

1.65

20,791,367.09

5.80

ประเทศล ักเซมเบิรก
์
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund
เงินฝากธนาคาร
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

3,113,375.71

0.87

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

2,708,747.55

0.76

่ ถือ AA+
อันดับความน่าเชือ

-

14,969,243.83

4.18

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

358,479,495.19
12.7654
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

0

0

3.11

0.87

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

0

0

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

0

0

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

0

0

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2564

0

0

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ้ /
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

2,708,747.55

2. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+

-

14,969,243.83

3. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

3,113,375.71

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชํ าระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อัน ดั บความน่ าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถสูงสุด
ในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่อ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จํ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอั น ดั บ ความ
• 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 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

3,812.44

1.268

84.20

0.028

150.35

0.050

ค่าจัดพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing)

97.88

0.033

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (NAV Announcement)

84.17

0.028

191.66

0.064

4,420.70

1.470

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2
[ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.07% แต่กองทุนอาจได ้รับเงินค่าตอบแทนคืน
จากกองทุนรวมต่างประเทศ (Rebate) อีกไม่เกิน 0.5350%]

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ3 (Other Expense)
4
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

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

2

ิ สุทธิถัวเฉลีย
รวมเงินค่าตอบแทนทีก
่ องทุนได ้รับคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ ร ้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สน
่

3

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

4

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี ้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะ
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขาย
มี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
เปลีย
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวม
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
ของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา
ิ สุทธิเฉลีย
หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นเอเชียเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนรวมตราสารทุนทีล
่ งทุนในต่างประเทศ ซึง่ เน ้นลงทุนในหน่วย
้ ขายหลักทรัพย์
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนัน
้ จึงไม่มค
ี า่ นายหน ้าซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชี ยเพื่อการเลี้ยงชี พ

ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุน เปิ ดบัว หลวงหุ ้น เอเชี ย เพื่อ การเลี้ ย งชี พ (“กองทุน ”) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น ข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของกองทุน เปิ ดบัว หลวงหุ ้น เอเชี ย เพื่อ การเลี้ ย งชี พ ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หาร
กองทุนพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผูบ้ ริ หารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารกองทุน

-

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารกองทุนและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

-

ประเมินการนํา เสนอ โครงสร้างและเนื้ อ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูล ว่า งบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารกองทุนในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

( นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลีย� งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�
จากดอกเบี�ย
จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสิ นทรัพย์
หนีส� ิน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
หนี�สินอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ:
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จาํ หน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5
5
7

7
5

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

339,450,396.03
24,169,061.78

107,217,764.37
9,414,796.38

13,951.31
3,383,300.00
367,016,709.12

1,873.45
14,000.00
116,648,434.20

853,019.19
6,737,879.73
727,505.08
218,809.93
8,537,213.93
358,479,495.19

317,312.38
802,979.85
150,017.14
314,049.61
1,584,358.98
115,064,075.22

280,821,064.76

107,735,642.07

60,603,746.96
17,054,683.47
358,479,495.19

1,092,067.75
6,236,365.40
115,064,075.22

12.7654
28,082,106.4759

10.6802
10,773,564.2064
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 30 กันยายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
หน่ วยลงทุน
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (Class C (AD) USD)
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

834,007.9370

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

339,450,396.03
339,450,396.03

100.00
100.00

339,450,396.03

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 30 กันยายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
หน่ วยลงทุน
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (Class C (AD) USD)
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

342,984.1940

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

107,217,764.37
107,217,764.37

100.00
100.00

107,217,764.37

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลีย� งชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้อื�น
รวมรายได้

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

1,973,739.52
39,962.16
1,126,572.71
3,140,274.39

966,161.61
10,641.37
477,191.79
1,453,994.77

4,079,314.83
90,089.81
160,874.55
46,950.00
346,155.46
4,723,384.65
(1,583,110.26)

1,137,138.79
24,322.35
43,432.48
46,950.00
287,396.84
1,539,240.46
(85,245.69)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุนทีเ� กิดขึน� และทีย� งั ไม่ เกิดขึน�

7,553,098.53
36,029,276.11
(25,437,453.19)
(5,948,899.88)
205,406.76
12,401,428.33

(615,489.24)
12,803,649.63
(2,327,716.75)
(1,008,795.39)
(37,091.50)
8,814,556.75

การเพิม� ขึน� ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

10,818,318.07

8,729,311.06

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5
8

5
5
5

B-ASIARMF l 20

กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลีย� งชีพ
งบแสดงการเปลีย� นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2564

2564
การเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิของสินทรัพย์ สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�นของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิ�มขึ�นของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์ สุทธิ ณ วันปลายปี

การเปลีย� นแปลงของจํานวนหน่ วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
หน่ วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10,818,318.07
332,055,304.38
(99,458,202.48)
243,415,419.97
115,064,075.22
358,479,495.19

(หน่ วย : บาท)
2563

8,729,311.06
72,631,888.49
(26,072,706.68)
55,288,492.87
59,775,582.35
115,064,075.22
(หน่ วย : หน่ วย)

10,773,564.2064
24,650,452.0659
(7,341,909.7964)
28,082,106.4759

6,255,530.8740
7,189,850.0018
(2,671,816.6694)
10,773,564.2064
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้เป็ นกองทุนเปิ ดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปั จจุบนั มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ล้านบาท โดยมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (“เดิมชื่อ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)”)
เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Invesco Funds - Invesco Asian
Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) Class C (AD) USD สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) กองทุน
หลัก บริ หารจัด การโดย Invesco Management SA ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ภายใต้ก ฎหมายของประเทศลัก เซมเบิ ร์ ก และอยู่ ภ ายใต้
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) โดยกองทุนหลักมี นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ จดทะเบี ยนใน
ภูมิภาคเอเชีย หรื อจดทะเบียนที่อยูน่ อกภูมิภาคเอเชียแต่ดาํ เนินธุรกิจหลักในประเทศแบบภูมิภาคเอเชีย หรื อบริ ษทั โฮลดิ้งที่มีการ
ลงทุนหลักในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
75 ของของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจ
ป้องความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนได้
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสําหรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้
ไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกโดยสภาวิ ชาชี พบัญชี ที่ มีผลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ นั
งบการเงินก่อนปี ปั จจุบนั กองทุนได้จดั ทํางบการเงินตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความ
แตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 กองทุนได้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี เป็ นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ ึ งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของ
แนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี โดยนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิมีดงั นี้
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนี้สิน
อนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนในการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ปฏิบตั ิใช้ ต้งั แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู ้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่
กองทุนมีขอ้ ผูกมัดที่จะซื้อหรื อขายเงินลงทุน
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กองทุนจะรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํารายการซึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
เมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนี้สิน
อนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่วดั
มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หมดอายุ หรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของ
สิ นทรัพย์ให้กิจการอื่น
ณ วันที่ตดั รายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของสิ่ ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ้นสุ ด
ณ วันที่ตดั รายการหนี้ สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินทางการเงินที่ตดั
รายการและสิ่ งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบายการบัญชีที่ปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
การวัดมูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่วดั
ค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ท่ียงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
4.2 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม
กองทุนจะรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ส่วนเกินมูลค่าหรื อตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จําหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งได้แสดงไว้ในกําไรขาดทุนสุ ทธิ จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10
ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่ มีสิทธิ อ อกเสี ยงไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่
รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรื อมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยู่ภายใต้
อํา นาจการควบคุ ม ของกองทุ น หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ ของกองทุ น หรื อ อยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่า งเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
4.6 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่งของราคาขายหรื อราคารับซื้ อคืนของหน่วยลงทุนซึ่ งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้แบ่งสรร ณ
วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

B-ASIARMF l 25

4.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูถ้ ือหน่วยและ/
หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอื่นที่บริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2564

2563

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,079,314.83

1,137,138.79 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ

8,440.87
160,874.55

6,122.16 อัตราตลาด
43,432.48 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

3,689.19

1,557.69 ราคาตลาด

70,139.00

36,040.16 ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย : บาท)
2564

2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

658,170.46

99,757.18

3,560,605.96

4,414,553.42

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

1,160.78

1,349.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

7,923.55

1,504.69

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
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6.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ื อขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2564

7.

2563

ซื้อเงินลงทุน

237,731,222.00

45,448,594.00

ขายเงินลงทุน

49,068,300.00

8,366,475.00

อนุพนั ธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีจาํ นวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
301,203,340.00

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
-

หนี้สิน
6,737,879.73

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนมีจาํ นวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
8.

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
91,856,798.00

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
14,000.00

หนี้สิน
802,979.85

รายได้อื่น
รายได้อื่น คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนหลักในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนในอัตราที่ตกลงกัน โดยรายได้ดงั กล่าวจะจ่าย
ให้กบั บริ ษทั จัดการในรู ปของค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

9.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที่ใช้
วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
-

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์ หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

-

ระดับ ที่ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ไ ม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน หรื อ หนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมี สินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

339,450,396.03

-

339,450,396.03

-

6,737,879.73

-

6,737,879.73

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนมี สินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

107,217,764.37

-

107,217,764.37

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

14,000.00

-

14,000.00

-

802,979.85

-

802,979.85

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
-

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วย ณ
สิ้นวันทําการสุ ดท้าย

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคํานวณโดยใช้มูลค่าที่
ประกาศโดยสถาบันการเงิน
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ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
9.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในปัจจุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

-

339,450,396.03

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

21,630,434.97

2,538,626.81

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

-

13,951.31

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

3,383,300.00

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

853,019.19

หนี้สินอนุพนั ธ์

-

6,737,879.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

727,505.08

หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

-

107,217,764.37

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

9,414,796.38

-

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

-

1,873.45

สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์

-

14,000.00
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(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

317,312.38

หนี้สินอนุพนั ธ์

-

802,979.85

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

150,017.14

9.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัตราแลกเปลี่ ย น คือ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นเงินตราต่า งประเทศ ซึ่ ง
อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบญั ชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

2564

2563

10,033,115.52

3,385,253.99

75,028.76

-

100,000.00

-

กองทุนได้ทาํ สัญญาอนุ พนั ธ์เพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ดู
หมายเหตุ 7)
9.4 ความเสี่ ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรื อประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุน
ลงทุน คือ มีวนั หยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุน ภายใน 5 วัน ทํา การ นับ แต่ว นั คํา นวณมูล ค่า ทรัพ ย์สิ น มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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10.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตาม
เกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

11.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ตามที่
รายงานไว้เดิม

ตามที่
จัดประเภทใหม่

รายงานใหม่

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

12.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

868,649.67

268,489.12

1,137,138.79

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

555,885.96

(268,489.12)

287,396.84

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
สิน
- ไม่มก
ี ารทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ่ วข ้องกับ กองทุน รวมได ้ที ่บ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุน รวม
หมายเหตุ : ผู ้ลงทุน สามารถตรวจสอบการทํ า ธุร กรรมกับ บุค คลที่เ กีย
บัวหลวง จํากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี -

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 11 พฤศจิกายน 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

