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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยีเพือ่การเลีย้งชพี (B-ASIARMF) 

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุน้ในภูมภิาคเอเชยีใหผ้ลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การ
เคลือ่นยา้ยของเงนิทุน (fund flow) ค่าเงนิดอลลาร ์โดยเงนิทุนไหลออก สะทอ้นความกังวลเรือ่งสภาพคล่องทีถู่กดงึกลับจากการ
ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริม่ลดการซือ้สนิทรัพยใ์นปีนี้ รวมทัง้เรื่องการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ เรื่องเงนิเฟ้อที่ปรับขึน้สูง ซึง่ทําให ้
ธนาคารกลางในเอเชยีตอ้งปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายเร็วกว่าประเทศอืน่ๆ  

ดา้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เอเชยีถือว่าสามารถควบคุมไดด้ีกว่าประเทศอื่นๆ แต่เป็นการใช ้
นโยบายการควบคุมที่เขม้งวด เช่น จีน อย่างไรก็ดี กจิกรรมทางเศรษฐกจิในเอเชียยังไม่ถือว่ากลับมาเป็นปกต ิซึง่เรามองว่า 
ปี 2565 จะไดเ้ห็นการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิเอเชยีทีช่ัดเจนมากขึน้กว่านี้ และดัชนีหุน้เอเชยีอาจจะสามารถกลับมาใหผ้ลตอบแทนทีด่ี
ไดใ้นปี 2565 

กองทุนใหน้ํ้าหนักการลงทุนใน อนิเดยี ฮ่องกง อนิโดนีเซยีมากกว่าเกณฑม์าตรฐานทําใหก้องทุนทําผลตอบแทนไดด้ ี
ขณะทีหุ่น้เทคโนโลยจีนีมกีารปรับตัวขึน้จาก Valuation ทีค่อ่นขา้งถกู  

นอกจากนี้ กองทุนลงทุนในกลุ่มการเงนิ และสนิคา้ฟุ่ มเฟือยมากกว่าเกณฑม์าตรฐาน และลงทุนในเทคโนโลย ีนอ้ยกว่า
เกณฑม์าตรฐาน สะทอ้นแนวคดิที่ลงทุนในหุน้กลุ่มวัฐจักรมากกว่าเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นการลงทุนในภาคการเงนิ 23.5% 
เทคโนโลย ี20.8% และสนิคา้ฟุ่ มเฟือย 18.5%  

ทัง้นี้ กองทนุบัวหลวงยังคงเชือ่มั่นตอ่โอกาสการลงทนุในระยะยาวในภมูภิาคเอเชยี โดยมองวา่ยังเป็นทางเลอืกทีด่ ีหาก
พจิารณามลูคา่หุน้เมือ่วัดจากราคาต่อกําไรสทุธติอ่หุน้ หรอื Price to Earnings Ratio ที ่14 เทา่ ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ 10 ปี เล็กนอ้ย 
จงึเป็นโอกาสในการลงทุนสําหรับนักลงทุนที่ตอ้งการแสวงหาผลตอบแทนจากธุรกจิในภูมภิาคที่เป็นอนาคต รวมทัง้ตอ้งการ
กระจายการลงทนุไปยังต่างประเทศมากขึน้    

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวันที ่30 กันยายน 2564 กองทุน B-ASIARMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 358.48 ลา้นบาท หรือ 12.7654 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลัง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 19.52% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 
กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่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 11 ตุลาคม 2561 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 11 ตุลาคม 2561 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 11 ตุลาคม 2561 

4. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 11 ตุลาคม 2561 

5. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 11 ตุลาคม 2561 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 11 ตุลาคม 2561 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 11 ตุลาคม 2561 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 11 ตุลาคม 2561 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 11 ตุลาคม 2561 

10. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 11 ตุลาคม 2561 

11. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 11 ตุลาคม 2561 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยีเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับ
อนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder 
Fund) และเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)   

นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) 
ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลอือาจ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมถงึ Derivatives ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิทหรอืนิตบิุคคลอืน่
ใดทีม่ลัีกษณะ ดังนี้ (1) จดทะเบยีนในประเทศภูมภิาคเอเชยี หรอื (2) จดทะเบยีนในประเทศที่อยู่นอกภูมภิาคเอเชยีแต่ดําเนิน
ธรุกจิหลักในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื (3) บรษัิทโฮลดิง้ทีม่กีารลงทนุหลักในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี ทัง้นี้ 
การลงทนุในแถบภมูภิาคเอเชยีดังกลา่วไมร่วมถงึประเทศญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์

บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยีเพื่อการเลี้ยงชพี ตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษัิทจัดการอย่าง
ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การยกเลกิหลักเกณฑข์อ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุ

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกัน

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลกิ
การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ข
สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุกรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิ
ขอ้จํากัด

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง
โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นที่
ถอืเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

2. การทํารายการซือ้ การขายคนื
และการสับเปลีย่นหนว่ยลงทนุ

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น 
หนว่ยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต 
และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
และการชําระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment 
เป็นตน้ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่
อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

4. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เลกิกองทนุรวม

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐาน
วา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน 
ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตุ
เลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.ย. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 59 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่11 ต.ค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  13.8336  13.7988  10.6802 - - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-ASIARMF -7.72 -7.49 19.52 - - 8.55 

เกณฑม์าตรฐาน2 -8.09 -4.17 16.35 - - 12.29 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 15.843 14.023 15.28 - - 19.15 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

19.423 16.583 16.61 - - 18.58 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) Net TR ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า

สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน ตามสัดสว่นการทําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิ
บาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทนตามสัดสว่นทีไ่ม่ไดท้ําสัญญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 25 ของมลูคา่เงนิลงทุน
ในตา่งประเทศ (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก) 

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

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) บรหิารจัดการโดย Invesco Management S.A. โดยมี 
Invesco Asset Management Limited เป็นผูจั้ดการลงทุน กองทุนหลักมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนเป็นหลาย Classes เพือ่ใหผู้ ้
ลงทุนเลอืกลงทุนไดเ้หมาะสมกับขนาดเงนิลงทุนและระยะเวลาทีต่อ้งการลงทุน โดยกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยีเพือ่การเลีย้ง
ชพีลงทุนใน Class C (AD) USD ของกองทุนหลัก ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วย
ลงทุนได ้โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและไม่ถือเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ลกัษณะสําคญัของกองทุนหลกั 

ชือ่กองทุน : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 
วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศลกัเซมเบริก์ : 31 สงิหาคม 2561 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
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 และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 
(1) กองทนุหลักมวัีตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่แสวงหาผลตอบแทนของเงนิลงทนุในระยะยาว (Long-term Capital Growth)  
(2) กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในตราสารทุน หรอืตราสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยตราสารทนุของบรษัิททีจ่ะไปลงทนุนัน้จะตอ้งมลัีกษณะ ดังนี้  
(ก) บรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี หรอื 
(ข) บรษัิทหรือนิตบิุคคลอื่นใดที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมภิาคเอเชยี แต่ดําเนินธุรกจิหลักในประเทศภูมภิาค

เอเชยี หรอื  
(ค) บรษัิทโฮลดิง้ทีม่กีารลงทนุหลักในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศภมูภิาคเอเชยี  
สําหรับกองทนุนี้ การลงทนุในแถบภมูภิาคเอเชยี ไมร่วมถงึประเทศญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์

(3) กองทนุหลักสามารถลงทนุในหลักทรัพยดั์งต่อไปนี้ ทีอ่อกโดยบรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีม่ลัีกษณะนอกเหนือจากทีกํ่าหนด
ตาม (2) (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
(ก) เงนิสด ตราสารทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด ตราสารตลาดเงนิ ตราสารทนุ และตราสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทนุ 
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถงึตราสารหนี้แปลงสภาพ) ทีอ่อกโดยบรษัิทในภมูภิาคเอเชยี  

(4) กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ ์เพือ่การป้องกันความเสีย่ง และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทนุเทา่นัน้ 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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หุน้ 10 อนัดบั 

                                         

                                                                                                                                                

อตัราสว่นการลงทนุแยกตามประเทศและอุตสาหกรรม  

 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการดําเนนิงาน ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

แหลง่ทีม่า: Invesco Factsheet ณ วันที ่30 กันยายน 2564  

หมายเหต ุ: Invesco Asian Equity Fund (Dublin) (กองทนุหลัก) ซึง่จดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศไอรแ์ลนด ์ดําเนนิการควบรวมกับกองทนุ Invesco Funds - 
Invesco Asian Equity Fund ซึง่จดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศลักเซมเบริก์ ตัง้แตวั่นที ่7 กันยายน 2561 เป็นตน้ไป  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   345,372,144.07  96.34  

ประเทศลกัเซมเบริก์       

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน       

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund - 339,450,396.03                 94.69  

เงนิฝากธนาคาร       

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 5,921,748.04  1.65  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   20,791,367.09  5.80  

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 3,113,375.71  0.87  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 2,708,747.55  0.76  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 14,969,243.83  4.18  

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)                                  358,479,495.19  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)                                             12.7654  
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 0 0 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

3.11 0.87 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 0 0 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

0 0 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

0 0 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2564 0 0 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 2,708,747.55 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+ - 14,969,243.83 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 3,113,375.71 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด 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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 

[คา่ธรรมเนียมการจัดการไมเ่กนิ 1.07% แตก่องทนุอาจไดร้ับเงนิคา่ตอบแทนคนื 
จากกองทนุรวมตา่งประเทศ (Rebate) อกีไมเ่กนิ 0.5350%] 

3,812.44 1.268 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 84.20 0.028 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 150.35 0.050 

คา่จัดพมิพส์มดุแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ (Passbook Printing) 97.88 0.033 

คา่ประกาศหนังสอืพมิพ ์(NAV Announcement) 84.17 0.028 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 191.66  0.064  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 4,420.70  1.470  

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.27 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์
การลงทนุของกองทนุ เชน่ กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะ
ม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขาย
เปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวม
ของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้เอเชยีเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชียเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ความเห็น  

ข้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2564 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการที่ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้

แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึง

รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่

พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น

เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 339,450,396.03        107,217,764.37        

เงินฝากธนาคาร 5 24,169,061.78          9,414,796.38            

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 5 13,951.31                  1,873.45                    

จากการขายเงินลงทุน 3,383,300.00            - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 7 - 14,000.00 

รวมสินทรัพย์ 367,016,709.12        116,648,434.20        

หนี�สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 853,019.19                317,312.38                

หนี� สินอนุพนัธ์ 7 6,737,879.73            802,979.85                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 727,505.08                150,017.14                

หนี� สินอื�น 218,809.93                314,049.61                

รวมหนี� สิน 8,537,213.93            1,584,358.98            

สินทรัพย์สุทธิ 358,479,495.19        115,064,075.22        

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 280,821,064.76        107,735,642.07        

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 60,603,746.96 1,092,067.75

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 17,054,683.47 6,236,365.40

สินทรัพย์สุทธิ 358,479,495.19        115,064,075.22        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.7654                     10.6802                     

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 28,082,106.4759      10,773,564.2064      

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลี�ยงชีพ
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(หน่วย) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (Class C (AD) USD) 834,007.9370     339,450,396.03      100.00              

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 339,450,396.03      100.00              

รวมเงินลงทุน 339,450,396.03      100.00              

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 กันยายน 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(หน่วย) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (Class C (AD) USD) 342,984.1940     107,217,764.37      100.00              

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 107,217,764.37      100.00              

รวมเงินลงทุน 107,217,764.37      100.00              

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 กันยายน 2563
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 1,973,739.52 966,161.61

รายไดด้อกเบี�ย 5 39,962.16 10,641.37

รายไดอื้�น 8 1,126,572.71 477,191.79

รวมรายได้ 3,140,274.39 1,453,994.77

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 4,079,314.83            1,137,138.79            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 90,089.81 24,322.35

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 160,874.55 43,432.48

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,950.00 46,950.00

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5 346,155.46 287,396.84

รวมค่าใชจ่้าย 4,723,384.65 1,539,240.46

ขาดทุนสุทธิ (1,583,110.26) (85,245.69)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 7,553,098.53 (615,489.24)

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 36,029,276.11 12,803,649.63

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากตราสารอนุพนัธ์ (25,437,453.19) (2,327,716.75)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากตราสารอนุพนัธ์ (5,948,899.88) (1,008,795.39)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 205,406.76 (37,091.50)

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและที�ยงัไม่เกดิขึ�น 12,401,428.33 8,814,556.75

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 10,818,318.07 8,729,311.06

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลี�ยงชีพ
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(หน่วย : บาท)

2564 2563

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 10,818,318.07 8,729,311.06

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 332,055,304.38        72,631,888.49          

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (99,458,202.48) (26,072,706.68)

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 243,415,419.97 55,288,492.87

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 115,064,075.22        59,775,582.35          

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 358,479,495.19 115,064,075.22

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 10,773,564.2064 6,255,530.8740

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 24,650,452.0659 7,189,850.0018

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (7,341,909.7964) (2,671,816.6694)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 28,082,106.4759      10,773,564.2064      

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชียเพ่ือการเล้ียงชีพ

กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเอเชียเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้เป็นกองทุนเปิดเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท โดยมี

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“เดิมช่ือ: ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)”)

เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนท่ีเน้น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Invesco Funds - Invesco Asian

Equity Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) Class C (AD) USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุน

หลักบริหารจัดการโดย Invesco Management SA ท่ีจัดตั้ งขึ้ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน

ภูมิภาคเอเชีย หรือจดทะเบียนท่ีอยูน่อกภูมิภาคเอเชียแตด่าํเนินธุรกิจหลกัในประเทศแบบภูมิภาคเอเชีย หรือบริษทัโฮลดิ้งท่ีมีการ

ลงทุนหลกัในบริษทัท่ีจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย กองทุนจะลงทุนในกองทนุหลกัดงักล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนหรือมีไวใ้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

75 ของของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกบัสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจ

ป้องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในสัดส่วนอ่ืนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ี

ไม่ได้กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีนั้น

งบการเงินก่อนปีปัจจุบนักองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106

เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความ

แตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

กองทุนไดน้าํแนวปฏิบติัทางบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ท่ีออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุน 

3.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กองทุนไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระทาํไดต้ามขอ้กาํหนดของ

แนวทางปฏิบติัทางบญัชี โดยนโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนาํแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัมีดงัน้ี 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน

อนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ตน้ทุนในการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม

จะรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบตัิใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือวนัท่ี

กองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  
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กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยตน้ทุนในการทาํรายการซ่ึง

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายทนัที

เม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน

อนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิง

ตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กองทนุตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัที่ตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินที่ตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบตัิใช้ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุน และค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีวดั

ค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

4.2 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนวดัมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดว้ยราคายติุธรรม 

กองทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.3 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ส่วนเกินมูลค่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีและถือเป็นส่วนหน่ึงของ

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นกาํไรขาดทุนสุทธิจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

4.5 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 

ของส่วนได้เสียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ี

รับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้

อํานาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

4.6 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ 

วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 
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4.7 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วยและ/

หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญัดงักล่าวสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท) 

2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,079,314.83 1,137,138.79 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

รายไดด้อกเบ้ีย 8,440.87 6,122.16 อตัราตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 160,874.55 43,432.48 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,689.19 1,557.69 ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 70,139.00 36,040.16 ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 658,170.46 99,757.18 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

เงินฝากธนาคาร 3,560,605.96 4,414,553.42 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,160.78 1,349.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 7,923.55 1,504.69 

B-ASIARMF l 26



 

 

6. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทนุ  

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

ซ้ือเงินลงทุน 237,731,222.00 45,448,594.00 

ขายเงินลงทุน 49,068,300.00 8,366,475.00 
   

7. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายติุธรรม 

สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 301,203,340.00  -  6,737,879.73 
      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 91,856,798.00  14,000.00  802,979.85 
      

8. รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้น คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยรายไดด้งักล่าวจะจ่าย

ให้กบับริษทัจดัการในรูปของค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

9. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมและพยายามใช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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กองทุนวดัมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีใช้

วดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 339,450,396.03 - 339,450,396.03 

หน้ีสิน      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 6,737,879.73 - 6,737,879.73 
     

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 107,217,764.37 - 107,217,764.37 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 14,000.00 - 14,000.00 

หน้ีสิน      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 802,979.85 - 802,979.85 
     

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ณ 

ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย 

- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยคาํนวณโดยใช้มูลค่าท่ี

ประกาศโดยสถาบนัการเงิน 
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ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

9.2 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน

ใหญ่อยูใ่นประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย  

  ปรับขึ้นลง ไม่มี 

  ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  - 339,450,396.03 

เงินฝากธนาคาร  21,630,434.97 2,538,626.81 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  - 13,951.31 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ  - 3,383,300.00 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  - 853,019.19 

หน้ีสินอนุพนัธ์  - 6,737,879.73 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  - 727,505.08 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย  

  ปรับขึ้นลง ไม่มี 

  ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  - 107,217,764.37 

เงินฝากธนาคาร  9,414,796.38 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  - 1,873.45 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  - 14,000.00 
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   (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย  

  ปรับขึ้นลง ไม่มี 

  ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  - 317,312.38 

หน้ีสินอนุพนัธ์  - 802,979.85 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  - 150,017.14 
    

9.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง

อาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ 2564 2563 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 10,033,115.52 3,385,253.99 

เงินฝากธนาคาร 75,028.76 - 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 100,000.00 - 

กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพื่อคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดู

หมายเหตุ 7) 

9.4 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทนุรวมต่างประเทศล่าชา้  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

วนัหยุดทาํการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกบัวนัหยุดทาํการของ

ประเทศไทย ทาํให้กองทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าชา้ 

และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุน

ลงทุน คือ มีวนัหยดุทาํการไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าชา้ในการชาํระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวให้กบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

B-ASIARMF l 30



 

 

10. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตาม

เกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

11. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 868,649.67  268,489.12  1,137,138.79 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 555,885.96  (268,489.12)  287,396.84 
      

12. การอนุมติังบการเงิน   

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่กีารทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง - 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 11 พฤศจกิายน 2564
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

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

www.bblam.co.th 
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