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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ (B-BHARATA) 

 Portfolio Positioning and Outlook 

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวขึน้ค่อนขา้งด ีโดยเฉพาะอนิเดียที่ใหผ้ลตอบแทนโดดเด่น แมว้่าจะ
เผชญิการแพร่ระบาดของโควดิในช่วงครึง่ปีแรก แต่ประเทศก็สามารถจัดการและเร่งฉีดวัคซนีใหป้ระชากรไดอ้ย่างครอบคลุม
ในช่วงกลางปี รัฐบาลมีการประกาศแผนการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานเพิม่ขึน้ มีการดําเนินนโยบายการเงนิแบบ pro-growth 
เอือ้อํานวยต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ หากพจิารณาพืน้ฐานเศรษฐกจิ ทีผ่่านมาดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ หรอื PMI ทัง้ภาคการ
ผลติและการบรกิารปรับตัวขึน้อย่างแข็งแกร่ง  

ส่วนปัจจัยสําคัญของเศรษฐกจิอนิเดียคือ เรื่องเงนิเฟ้อ และราคาน้ํามัน ซึง่หากเงนิเฟ้อไม่ไดเ้ร่งตัวสูงขึน้มากนัก 
เศรษฐกจิอนิเดยีน่าจะฟ้ืนตัวไดอ้ย่างแข็งแกร่ง กําไรของบรษัิทจดทะเบยีนน่าจะยังเตบิโตไดส้งูในปี 2565 

กองทนุเปิดบัวหลวงภารตะ ลงทนุในหุน้ขนาดใหญ ่67% ขนาดกลาง 18% ขนาดเล็ก 14% โดยลงทนุในอตุสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเงนิ 29% เทคโนโลย ี18% อตุสาหกรรม 14% Material 9%  

กองทนุบัวหลวงเชือ่มั่นในปรัชญาลงทนุของ Nippon Life India Asset Management ซึง่มกีารกระจายการลงทนุอย่าง
เหมาะสม เพือ่รับผลตอบแทนในขณะทีเ่ศรษฐกจิดําเนนิไปดว้ยด ีและพรอ้มรับความผันผวนทีอ่าจเกดิขึน้ในตลาดโลก กองทุนฯ
มุ่งคัดเลอืกบรษัิทที่มีมูลค่ากจิการต่ํากว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยพจิารณาจากความสามารถในการทํากําไรและการบรหิารจัดการ
สนิทรัพยค์วบคูกั่บศักยภาพในการเตบิโตและความสามารถในการแขง่ขัน พรอ้มทัง้ฐานะการเงนิทีแ่ข็งแกร่งของบรษัิท 

สําหรับการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2564 มีมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1,232.67 ลา้นบาท หรือ 14.6070 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการ
ดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 67.88% สงูกว่าผลตอบแทนของเกณฑม์าตรฐาน ที ่62.02% โดยกองทุน 
บัวหลวงยังคงเชือ่มั่นว่า อนิเดยีเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเตบิโตสูง และมีโครงสรา้งประชากรที่เตบิโต นโยบายต่างๆ ที่
รัฐบาลออกมาน่าจะสามารถดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ และสนับสนุนภาคธรุกจิในประเทศได ้  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 
 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ 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 14 กันยายน 2560 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 14 กันยายน 2560 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 14 กันยายน 2560 

4. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 14 กันยายน 2560 

5. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 14 กันยายน 2560 

6. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 14 กันยายน 2560 

7. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 14 กันยายน 2560 

8. นายเจฟ สธุโีสภณ 14 กันยายน 2560 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 14 กันยายน 2560 

10. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 14 กันยายน 2560 

11. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทนุเปิดบัวหลวงภารตะ เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 2,500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 
250 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวาม
เสีย่งตา่งประเทศ ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund)  

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 
(กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทุน สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives และ/หรือ 
Structured Note 

RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายการลงทุนโดยแสวงหา
ผลตอบแทนจากการเพิม่มลูคา่ของเงนิลงทนุในระยะยาวผ่านการลงทนุในตราสารทนุและสนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุนของ
บรษัิททีจั่ดตัง้หรอืดําเนนิธรุกจิในอนิเดยี โดยจะลงทนุในตลาดอนิเดยีไมน่อ้ยกวา่ 90% ของ NAV 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ ตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะ
ทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 

 

  

B-BHARATA l 3



การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การยกเลกิหลักเกณฑ์
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบุคคลหนึง่หรอืกลุม่
บคุคลเดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 
ยกเลกิการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการ
แกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนกรณีถอืหน่วย
ลงทนุเกนิขอ้จํากัด  

3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใชส้ทิธิออก
เสยีง โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในสว่นทีถ่อืเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

2. การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 

ผูล้งทนุสามารถซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนนาย
หนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยมรีายละเอยีดและ
เงือ่นไขตามทีร่ะบใุนกรมธรรมป์ระกันชวีติ ซึง่อาจมี
ขอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตแิตกตา่งไปจากการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุเพยีงอย่างเดยีว 
ทัง้นี ้กอ่นทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรม์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่
www.bblam.co.th 

2 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

3. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

4 การรับชําระค่าซือ้หน่วย   
ลงทนุ และการชําระเงนิ 
คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill 
Payment เป็นตน้ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต 
และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

5 การดําเนนิการของบรษัิท
จัดการ เมือ่เลกิกองทนรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่ี
หลักฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้
แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้
สํานักงาน ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงาน ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการที่
ปรากฏเหตเุลกิกองทนุรวม 

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 ่14 ก.ย. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)   12.3825     11.0180   8.7006     8.3177   - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-BHARATA 17.96 32.57 67.88 20.59 - 9.81 

เกณฑม์าตรฐาน2 18.56 29.62 62.02 17.57 - 10.61 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

10.823 12.123 13.24 20.23 - 18.86 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.673 13.533 15.67 23.09 - 21.00 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนี MSCI India (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ย

อัตราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ํานวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 

ของ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ Class I (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 17 พฤษภาคม 2559 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ กองทุนหลักมนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนในหุน้
ของบรษัิทซึง่จดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยีหรือดําเนินธุรกจิในประเทศอนิเดยี โดยกล
ยทุธด์า้นการลงทนุจะเนน้ 
1. บรษัิททีม่รีะดับราคาต่ํากวา่ปัจจัยพืน้ฐานและมโีอกาสเตบิโตในอนาคต 
2. บรษัิทที่มีแนวโนม้ผลการดําเนินงานด ีมีผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุน้สูง มีทีมงาน

ผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพ และมอัีตราการทํากําไรขัน้ตน้สงู 
3. บริษัทที่ไดร้ับประโยชน์จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ระดับสูงของ

ประเทศอนิเดยีและบรหิารจัดการโดยทมีงานบรหิารทีม่คีวามมุง่มั่นและมปีระสทิธภิาพ 
ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) และ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (EPM) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

การซือ้ขายของกองทุนหลกั  ทกุวันทําการ  

ดชันชีีว้ดั MSCI India - USD 

ผูจ้ดัการกองทนุ Notz, Stucki Europe S.A. 

ผูบ้รหิารจดัการลงทนุ Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 

เว็บไซต ์ www.nipponindiafunds.com 
 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%) 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
แหลง่ทีม่า: Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 
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ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
แหลง่ทีม่า: Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 

 ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทุนหลกั 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
แหลง่ทีม่า: Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 1,134,146,518.81 92.01 

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

    หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

        RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund  1,144,296,418.81   92.83  

    เงนิฝากธนาคาร     

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ  (10,149,900.00)  (0.82) 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 105,596,703.97 8.57 

  เงนิฝากธนาคาร     

    อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA  3,183,281.87   0.26  

    อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 102,413,422.10 8.31 

      

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 1,232,673,311.02 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 14.6070 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

3.18 0.26 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุ 
ในเดอืนตลุาคม 2564 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก  
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 17,160,981.69 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 85,252,440.41 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 3,183,281.87 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(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 และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถ 
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

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

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 9,675.50  1.000  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 290.27  0.030  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 483.78  0.050  

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) -  - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 476.86  0.049 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 10,926.40           1.129  

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลี่ยนมอืเพือ่การลงทุน 
เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 
รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงภารตะ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรัพยส์ทุธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 ผลการ
ดําเนินงาน และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สุทธสํิาหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนว
ปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบ
ของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบ
บัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบตอ่ขอ้มูลอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทีใ่นรายงาน
ของผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอืน่มคีวามขัดแยง้ทีม่ี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีารแสดงขอ้มูลที่ขัด
ตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบิัตทิางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิาร
พจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่งทีเ่กีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยุดดําเนนิงานหรอืไมส่ามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้
เป็นการรับประกันวา่การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สาระสําคัญทีม่ีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที ่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่
ไม่พบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละ
การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห ้
เกดิขอ้สงสัยอยา่งมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีี่ไดร้ับจนถงึวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชขีอง
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยุดการดําเนนิงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

 
 
 (นายเทอดทอง เทพมังกร)                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 7

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4 1,144,296,418.81  978,436,288.12      

เงนิฝากธนาคาร 5 111,174,308.43 46,337,828.66

ลกูหนจีากดอกเบยี 5 64,931.12 25,696.06

ลกูหนจีากสญัญาอนุพันธ์ 3, 6 -                       131,600.00            

รายไดอ้นืคา้งรับ 1,920,560.60        1,673,913.38          

รวมสนิทรัพย์ 1,257,456,218.96 1,026,605,326.22

หนสีนิ 7
เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 10,149,900.00 -                        

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 5,642,535.58 3,634,185.00

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ์ 3, 5, 6 7,666,803.34        3,241,381.70          

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 1,141,905.19 1,015,914.19

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 9,739.67 3,854.41

เจา้หนอีนื 5 143,008.05 64.32

หนสีนิอนื 29,016.11 14,549.42

รวมหนสีนิ 24,782,907.94 7,909,949.04

สนิทรัพยส์ทุธิ 1,232,673,311.02 1,018,695,377.18

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 843,887,277.75 1,170,829,547.78

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 147,420,698.96 112,539,258.76

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 241,365,334.31 (264,673,429.36)

สนิทรัพยส์ทุธิ 1,232,673,311.02 1,018,695,377.18

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 14.6070                8.7006                  

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทังหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 84,388,727.7754   117,082,954.7793  

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 154,258.294  1,144,296,418.81      100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 1,144,296,418.81  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 797,313,633.53 บาท) 1,144,296,418.81  100.00

* RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund มนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนระยะยาว ผา่นการกระจาย

การลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทซงึจดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยี หรอืดําเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund 234,710.153  978,436,288.12      100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 978,436,288.12  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 1,103,973,014.73 บาท) 978,436,288.12  100.00

* RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund มนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนระยะยาว ผา่นการกระจาย

การลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทซงึจดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยี หรอืดําเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้ 3

รายไดด้อกเบยี 5 152,641.21 184,079.11

รายไดอ้นื 8 6,915,516.81        7,144,549.39        

รวมรายได ้ 7,068,158.02 7,328,628.50

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 10,352,786.53 12,019,540.33

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 310,583.64 360,586.20

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 517,639.26 600,977.03

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 51,200.00 51,200.00

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 437,657.80 532,917.87

รวมคา่ใชจ้า่ย 11,669,867.23 13,565,221.43

ขาดทนุสทุธิ (4,601,709.21) (6,236,592.93)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 53,784,328.80 (70,473,292.10)

รายการกําไรสทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 472,519,511.89 72,019,480.52

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากสญัญาอนุพันธ์ (11,050,190.00) (25,645,994.00)

รายการขาดทนุสทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากสญัญาอนุพันธ์ 6, 7 (4,557,021.64) (6,927,283.70)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ (33,260.00) 762,541.00

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยีังไมเ่กดิขนึ 510,663,369.05 (30,264,548.28)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 506,061,659.84 (36,501,141.21)

หกั ภาษีเงนิได ้ 3 (22,896.17) (24,675.70)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหกัภาษีเงนิได ้ 506,038,763.67 (36,525,816.91)

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

2564 2563

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 506,038,763.67 (36,525,816.91)

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 748,176,239.64 111,295,707.96

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (1,040,237,069.47) (436,889,391.39)

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 213,977,933.84 (362,119,500.34)

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 1,018,695,377.18 1,380,814,877.52

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 1,232,673,311.02  1,018,695,377.18  

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 117,082,954.7793 154,301,252.2903

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 60,458,623.4125 14,350,826.3501

หกั : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (93,152,850.4164) (51,569,123.8611)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 84,388,727.7754 117,082,954.7793

บาท

หน่วย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงภารตะ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่14 กันยายน 2560 ปัจจุบันกองทนุมเีงนิทนุจดทะเบยีนจํานวน 2,500 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 250 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจ้ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยเนน้การลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชือ่กองทุน RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio 
Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบริ์ก ซึง่บรหิารและจัดการโดย Nippon Life 
India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. คดิเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลคา่สนิทรัพย์
สุทธิของกองทุน ทั ้งนี้กองทุนจะเขา้ทําสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึง่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

ในปีปัจจุบันงบการเงนินี้ไดจ้ัดทําขึน้ตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพีทีส่มาคม
บรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบัิตทิาง
บัญชไีมไ่ดกํ้าหนดไว ้กองทนุปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซึง่ในการใชแ้นว
ปฏบัิตทิางบัญชเีป็นครัง้แรก กองทนุไดใ้ชว้ธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป ดังนัน้กองทนุจงึไมป่รับปรงุงบการเงนิทีนํ่าเสนอใน
ปีกอ่น ซึง่เดมิจัดทําขึน้ตามหลักเกณฑแ์ละรูปแบบทีกํ่าหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที ่106 เรือ่ง “การบัญชสีําหรับ
กจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

อย่างไรก็ตาม การนําแนวปฏบัิตทิางบัญชมีาถอืปฏบัิตใินปีปัจจุบัน ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญตอ่งบการเงนิ
ของกองทนุ 

งบการเงนิของกองทนุไดจ้ัดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกลา่วเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทนุไดจ้ัดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนในกองทุนรวมทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ แสดงดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมโดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย
ลงทนุครัง้ลา่สดุ ณ วันทีว่ัดคา่เงนิลงทนุ 

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ  

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดด้อกเบีย้รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  

รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้า่ยรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง     

เมือ่มกีารจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไร
หรอืขาดทนุ 
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บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันเกดิรายการ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิที่
เป็นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัสิน้ปีแปลงคา่เป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ และสญัญาอนุพันธ ์ณ วันที่
เกดิรายการ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราตามสญัญา 
ณ วันสิน้ปี กําไรหรอืขาดทุนทีย่ังไม่เกดิขึน้จากสัญญาอนุพันธท์ีย่ังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ์ณ 
วันสิน้ปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท์ีม่อีายุคงเหลอืเชน่เดยีวกัน โดยแสดงรวมในลกูหนี้
หรอืเจา้หนีจ้ากสญัญาอนุพันธใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ผลตา่งของอัตราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่รับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทุนเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหัก
รายจา่ย 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มผีลกระทบตอ่จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้คา่ใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับ
สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ 

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหวา่งปี สรปุไดด้ังนี ้

 บาท 

 2564  2563 

ซือ้เงนิลงทนุ 255,413,300.00  
       

48,212,280.00  

ขายเงนิลงทนุ 615,857,010.00  
     

416,353,197.00  

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

ในระหวา่งปี กองทุนมรีายการธุรกจิระหวา่งกันทีส่ําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการ
เดยีวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการทีส่ําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 และ 2563 มี
ดังตอ่ไปนี ้

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั     
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 10,352,786.53  12,019,540.33  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน)      

รายไดด้อกเบีย้ 10,459.01  5,383.10  ราคาตลาด 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 517,639.26  600,977.03  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 136,534.18  69,887.00  ราคาตลาด 
คา่ธรรมเนยีมบรกิารอืน่ ๆ 117,608.42  85,262.00  ราคาตลาด 
ซือ้เงนิตราตา่งประเทศ 367,479,700.00  109,389,400.00  ตามทีร่ะบใุนสญัญา 
ขายเงนิตราตา่งประเทศ 466,354,410.00  341,747,765.59  ตามทีร่ะบใุนสญัญา 
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ณ วันที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดังนี ้                                                                                                                                           
 บาท 

 2564  2563 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนยีมการจัดการคา้งจา่ย 1,027,420.38  919,032.20 
เจา้หนีอ้ืน่ 143,008.05  64.32 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    
เงนิฝากธนาคาร 22,798,774.03  3,703,385.97 
ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 4,743.24  1,194.32 
เจา้หนีจ้ากสญัญาอนุพันธ ์ -  1,344,750.00 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 26,266.35  13,350.09 

6. อนุพนัธท์างการเงนิตามมลูคา่ยตุธิรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงนิตาม  มลูคา่ยตุธิรรม 

 สญัญา  สนิทรัพย ์  หนีส้นิ 

สญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 411,991,440.00  -  7,666,803.34 
 
 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงนิตาม  มลูคา่ยตุธิรรม 

 สญัญา  สนิทรัพย ์  หนีส้นิ 

สญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 
  

459,325,630.00    131,600.00  
  

3,241,381.70 

7. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะจา่ยเพือ่โอนหนี้สนิใหผู้อ้ืน่ โดยรายการ
ดังกลา่วเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทีว่ัดมลูคา่ กองทนุใชร้าคาเสนอ
ซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบัิตทิางบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีม่ี
ลักษณะเดยีวกันหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได ้กองทนุจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดย
ใชเ้ทคนคิการประเมนิมูลคา่ทีเ่หมาะสมกับแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสังเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ
สนิทรัพยห์รอืหนีส้นิทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่าความ
แตกตา่งของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดด้ังนี ้

- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดยีวกนั (ขอ้มลูระดับที ่1) 

- ขอ้มูลอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดับที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรบัสนิทรัพยนั์น้หรอืหนีส้นินัน้ (ขอ้มลูระดับที ่2) 

- ขอ้มลูสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนีส้นิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับที ่3) 

 
 บาท 
 ณ วันที ่30 กนัยายน 2564 
 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

กองทนุ -  1,144,296,418.81  -  1,144,296,418.81 

หนีส้นิ        

ตราสารอนุพันธ ์ -  7,666,803.34  -  7,666,803.34 

 

 
 บาท 
 ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 
 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

กองทนุ -  978,436,288.12  -  978,436,288.12 

ตราสารอนุพันธ ์ -  131,600.00  -  131,600.00 

หนีส้นิ        

ตราสารอนุพันธ ์ -    3,241,381.70  -    3,241,381.70 

เครือ่งมอืทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดทีไ่ม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดทีม่ีการ
อา้งองิไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรอืแหลง่กําหนดราคาทีเ่ป็นทางเลอืกซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจาก
ขอ้มูลที่สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมใน
ตา่งประเทศ และอนุพันธใ์นตลาดซือ้ขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้คอืความเสีย่งทีมู่ลค่าของสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไป
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

ตารางตอ่ไปนีไ้ดส้รปุความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกองทนุ ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ
ของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่30 กนัยายน 2564 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

 
 

ไมม่อัีตราดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ        
เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรม  -  -  1,144,296,418.81  1,144,296,418.81 

เงนิฝากธนาคาร 111,174,308.43  -  -  111,174,308.43 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ -  -  64,931.12  64,931.12 

รายไดอ้ืน่คา้งรบั -  -  1,920,560.60  1,920,560.60 

หนีส้นิทางการเงนิ        
เจา้หนีจ้ากการซือ้เงนิ
ลงทนุ -  -  10,149,900.00  10,149,900.00 
เจา้หนีจ้ากการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ -  -  5,642,535.58  5,642,535.58 

เจา้หนีจ้ากสญัญาอนุพันธ ์ -  -  7,666,803.34  7,666,803.34 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  1,141,905.19  1,141,905.19 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  -  9,739.67  9,739.67 

เจา้หนีอ้ืน่ -  -  143,008.05  143,008.05 

หนีส้นิอืน่ -  -  29,016.11  29,016.11 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่30 กนัยายน 2563 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ        

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรร   -  -  978,436,288.12  978,436,288.12 

เงนิฝากธนาคาร 46,337,828.66  -  -  46,337,828.66 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ -  -  25,696.06  25,696.06 

ลกูหนีจ้ากสญัญาอนุพันธ ์ -  -  131,600.00  131,600.00 

รายไดอ้ืน่คา้งรบั -  -  1,673,913.38  1,673,913.38 

หนีส้นิทางการเงนิ        
เจา้หนีจ้ากการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ -  -  3,634,185.00  3,634,185.00 

เจา้หนีจ้ากสญัญาอนุพันธ ์ -  -  3,241,381.70  3,241,381.70 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่30 กนัยายน 2563 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา
ดอกเบีย้ 

 

รวม     
หนีส้นิทางการเงนิ 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  1,015,914.19  1,015,914.19 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  -  3,854.41  3,854.41 

เจา้หนีอ้ืน่ -  -  64.32  64.32 

หนีส้นิอืน่ -  -  14,549.42  14,549.42 

ความเสีย่งดา้นเครดติ 

กองทุนมีความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมือทาง
การเงนิ เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทนุ
จงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทนุมบัีญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศดังนี ้

 
 ดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 
     

รายการ 2564  2563 

เงนิลงทนุ (มลูคา่ยตุธิรรม) 33,821,902.25  30,892,785.05 

รายไดอ้ืน่คา้งรบั 56,765.90  52,851.52 

เจา้หนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุ 300,000.00  - 

กองทุนไดทํ้าสัญญาอนุพันธเ์พื่อคุม้ครองความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิลงทุนทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
(ดูหมายเหต ุ6) 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนือ่งจากมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุดังกลา่ว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกลา่วอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบตอ่ผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับประเภทของธรุกจิของ
ผูอ้อก ตราสารวา่มคีวามสมัพันธก์ับความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

ผูบ้รหิารของกองทุน RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund จะวเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพย ์โดยกองทุนมนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนระยะยาว ผ่านการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทนุของบรษัิทซึง่จดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยี หรอืดําเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี 

8. รายไดอ้ืน่ 

รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่การจา่ยคนืคา่ธรรมเนยีมในการจัดการในตา่งประเทศใหก้บักองทนุตามอัตราทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินีไ้ดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่19 ตลุาคม 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 19 ตุลาคม 2564 
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บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

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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