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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้จนี (B-CHINE-EQ) 

ตลาดหุน้จนีปรับตัวลงนับตัง้แต่ตน้ปี 2565 ดว้ยแรงกดดันจากปัจจัยลบ อาทเิชน่ การกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซึง่รัฐบาลจีนนั้นด าเนินนโยบาย ‘Zero Covid’ จงึมีการ lockdown ในเมืองใหญ่อย่างเซีย่งไฮ ้นับตัง้แต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

ซึง่กระทบต่อเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวอยูแ่ลว้ตัง้แต่ปี 2564 อกีทัง้ตลาดหุน้โลกยังอยูใ่นชว่งปรับตัวลง จากความกังวลในแง่การชะลอตัว

ของเศรษฐกจิโลก และจากสงครามระหว่างรัสเซยีและยูเครน รวมทัง้ปัจจัยเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตัวขึน้ แมว้่าในชว่งทีผ่่านมา ทางการจีน 

จะเริม่ใชน้โยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิ เช่น การลด Reserve ratio requirement (RRR) หรือนโยบาย

ชว่ยเหลอืธรุกจิบางประเภท แตก็่ดเูหมอืนจะยังไมส่ามารถเพิม่ความเชือ่มั่นใหกั้บนักลงทนุไดม้ากนัก  

ทัง้นี้ จ านวนผูป่้วยโควดิในจีนไดท้ยอยปรับตัวลดลงแลว้ ซึง่ท าใหเ้กดิความหวังว่า รัฐบาลจีนน่าจะเริม่มกีารผ่อนคลาย

มาตรการป้องกันโควดิลงไดบ้า้งในอนาคต และท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลับสูภ่าวะปกตไิดใ้นทีส่ดุ และน่าจะไดเ้ห็นนโยบายที่

ช่วยเหลอืเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้อีกดว้ย เพื่อให ้GDP ของจีนสามารถขยายตัวไดต้ามเป้าของรัฐบาลที่ตัง้ไวท้ี่ 5.5% ในปี 2565 

อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยส าคัญตอ่การฟ้ืนตัว ซึง่ยังคงมคีวามไมแ่น่นอนอยู ่

ในสว่นของ Valuation ของหุน้จนี ขณะนี้อยูใ่นระดับทีต่ ่าในรอบกว่า 3 ปี โดยใกลเ้คยีงกับชว่งตน้ปี 2562 ทีม่คีวามกังวล

ในเรือ่งสงครามการคา้ ซึง่นับวา่หุน้จนีในขณะนี้ถอืว่าไม่แพง เพยีงแตผ่ลประกอบการทีต่ ่ากว่าตลาดคาด ตอ่เนื่องมาตัง้แต่ไตรมาส 

4/2564 ถงึไตรมาส 1/2565 ท าใหต้ลาดยังอยู่ในช่วงของการปรับลดประมาณการผลก าไรของปี 2565 และ 2566 ทัง้นี้ ปัญหา

ดา้นเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตัวขึน้และปัญหา Supply-chain ทีย่ังมคีวามไมแ่น่นอน ยังคงเป็นปัจจัยเสีย่งต่อผลประกอบการในอนาคต คาดว่า

ตลาดหุน้จีนน่าจะมีความผันผวนระดับสูงไปอีกสักระยะหนึ่ง และมีโอกาสที่ตลาดจะฟ้ืนตัวไดใ้นช่วงครึ่งหลังของปี ตามผล

ประกอบการทีน่่าจะเห็นการฟ้ืนตัวไดบ้า้งอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไปในชว่งตัง้แตไ่ตรมาส 3-4 ของปีนี้ 

ความกังวลตอ่การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก และการเพิม่ขึน้ของ US Bond yield ท าใหเ้กดิแรงขายในหุน้ทีม่ ีValuation 

สงูขึน้ท่ัวโลก ในตลาดจนีก็เชน่เดยีวกัน หุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ใีนปี 2564 เชน่ กลุ่มทีอ่งิกับห่วงโซอุ่ปทาน

ของยานยนตไ์ฟฟ้า ธุรกจิอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์ธุรกจิพลังงานสะอาด เป็นตน้ ซึง่ม ีValuation ทีค่่อนขา้งสงู กลับปรับตัวลดลง

แรงในปีนี้ และนักลงทุนใหน้ ้าหนักเพิม่กับหุน้ Value เช่น หุน้ที่รับประโยชน์จากการปรับขึน้ของราคาสนิคา้โภคภัณฑต์่างๆ หรือ 

หุน้กลุ่มอุตสาหกรรม ทีค่าดว่าจะไดป้ระโยชน์จากการเร่งลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของรัฐบาลจนี เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ เป็นตน้ 

ในชว่งทีเ่หลอืของปี 2565 ยังตอ้งจับตาการฟ้ืนตัวของก าไรบรษัิทจดทะเบยีนซึง่น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สง่ผลต่อการฟ้ืนตัวของ

ตลาด 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2564 ถงึวันที ่31 มนีาคม 2565 กองทุน B-CHINE-EQ มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ

ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 เท่ากับ 6,751.57 ลา้นบาท หรอื 10.7338 บาทต่อหน่วยลงทุน ซึง่ในระยะยาวเรายังเชือ่ว่า บรษัิทใน

ตลาดหุน้จนีจ านวนมากยังคงมีศักยภาพในการเตบิโตไดด้ใีนระยะยาว ซึง่แรงกดดันจากปัจจัยลบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ ในทีสุ่ดก็จะ

คลีค่ลายลงไปได ้และตลาดหุน้จนีจะยังคงเป็นทางเลอืกทีด่ี ส าหรับนักลงทุนผูต้อ้งการแสวงหาผลตอบแทนจากธุรกจิในภูมภิาค

แหง่อนาคต รวมทัง้นักลงทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยังตา่งประเทศมากขึน้ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับช าระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 9 มนีาคม 2561 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 9 มนีาคม 2561 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 9 มนีาคม 2561 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 9 มนีาคม 2561 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 9 มนีาคม 2561 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 9 มนีาคม 2561 

8. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 9 มนีาคม 2561 

9. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 9 มนีาคม 2561 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 9 มนีาคม 2561 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 9 มนีาคม 2561 

12. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

13. นางสาวเศรณี นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้จนี เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน 

ก.ล.ต. ใหจ้ัดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 10,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 

1,000 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เนน้ลงทนุแบบมคีวาม

เสีย่งตา่งประเทศ และไมก่ าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุนทีอ่อกโดย

บรษัิทจนี ซึง่เป็นบรษัิททีจั่ดตัง้ในประเทศจนีหรอืมกีารด าเนนิธรุกจิในประเทศจนี และจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็น

ทีย่อมรับต่างๆ เชน่ ตลาดหลักทรัพยใ์นฮ่องกง จนี ไตห้วัน สงิคโปร ์หรอืสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ซึง่หลักทรัพยท์ีก่องทุนจะลงทุน 

ไดแ้ก ่หุน้ A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถงึหลักทรัพยอ์ืน่ใด

ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศจนีในอนาคต ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให ้Allianz Global Investors Asia Pacific 

Limited เป็นผูร้ับด าเนนิงานการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (Outsourced Fund Manager) สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุน

ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note และ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้จีน ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้น

หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท า

หนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การท ารายการซือ้ การขายคนื 

และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการท ารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น 

หน่วยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต 

และเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

และการช าระเงนิคา่ขายคนื

หน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วย

ลงทนุ และชอ่งทางการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment 

เป็นตน้ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การด าเนนิการของบรษัิท

จัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐาน

วา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านักงาน 

ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน 

ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นท าการทีป่รากฏเหตุ

เลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่9 ม.ีค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 12.8917  13.3170  13.3418  8.8807  - 10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-CHINE-EQ 
-16.74 -19.40 -17.26 10.68 - 4.70 

เกณฑม์าตรฐาน2 -13.22 -17.77 -19.25 2.71 - -0.70 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

27.863 22.513 22.27 22.45 - 22.21 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

32.333 25.473 24.58 21.98 - 21.74 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชน ีMSCI China All Shares (Net Returns) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุ

เงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

3 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล 

(บาท/หน่วย) 

1. วันที ่1 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 วันที ่15 มกราคม 2563 0.25 

2. วันที ่1 เมษายน 2563 – 30 มถินุายน 2563 วันที ่15 กรกฎาคม 2563 0.25 

3. วันที ่1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 วันที ่15 ตุลาคม 2563 0.25 

4. วันที ่1 ตลุาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 วันที ่15 มกราคม 2564 0.30 

5. วันที ่1 มกราคม 2564 – 31 มนีาคม 2564 วันที ่20 เมษายน 2564 0.15 

6. วันที ่1 เมษายน 2564 – 30 มถินุายน 2564 วันที ่14 กรกฎาคม 2564 0.25 

อนึง่ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไมท่ าใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

หมายเหต ุ:  ทกุครัง้ทีจ่่ายปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

• Allianz China A-Shares 

ชนดิหนว่ยลงทนุ : PT (USD) Acc. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 17 พฤษภาคม 2562 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : กองทนุมนีโยบายแสวงหาการเพิม่ขึน้ของมูลค่าเงนิลงทุนในระยะยาว โดยเนน้ลงทนุในตลาดหุน้จนี 

A-Shares ไม่นอ้ยกว่า 70% ของ NAV ส่วนที่เหลอือาจลงทุนในตราสารทุนอืน่นอกเหนือจาก

วัตถปุระสงคก์ารลงทนุหลัก 

ทัง้นี้ กองทนุมขีอ้ก าหนดในการลงทนุอืน่ๆ ดังนี้ 

- กองทนุอาจลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market) 

- กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุน้จีนอืน่นอกเหนือจากตลาด A-Shares (เช่น B-Shares และ/

หรอื H-Shares) ไดไ้มเ่กนิ 20% ของ NAV 

- กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุน้จีนดว้ยสกุลเงนิหยวนผ่านโครงการ RQFII ไดสู้งสุด ไม่เกนิ 

69% ของ NAV 

- กองทนุอาจลงทนุในกองทนุปิดทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Shanghai หรอื Shenzhen 

ไดไ้มเ่กนิ 10% ของ NAV 

- กองทุนอาจลงทุนในเงนิฝาก ตราสารตลาดเงนิ ตราสารหนี้ รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงนิ เพือ่บรหิารสภาพคล่อง ไดไ้มเ่กนิ 10% ของ NAV ทัง้นี้ ตราสารหนี้ และ/หรอื

ตราสารตลาดเงนิตอ้งมอัีนดับความน่าเชือ่ถอื B- ขึน้ไป ณ วันทีก่องทนุลงทนุ 

ดชันชีีว้ดั : MSCI China A Onshore Total Return Index (Net) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

• Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity 

ชนดิหนว่ยลงทนุ : Class PT (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 9 กรกฎาคม 2561 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : ลงทุนในบรษัิทจนีทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศจนีและต่างประเทศ เพือ่เฟ้นหา

หลักทรัพยท์ีด่ทีีส่ดุในพอรต์โฟลโิอ โดยพจิารณาจากปัจจัยพืน้ฐานสามดา้น ดังนี้ 

1. บรษัิทที่มีโอกาสเตบิโต: กองทุนพจิารณาจากบรษัิทที่มีอัตราการเตบิโตสูงกว่าอัตราการ

เตบิโตของ GDP และมโีอกาสทีจ่ะสรา้งก าไรไดส้งูกวา่ทีต่ลาดคาดการณ์ 

2. บรษัิททีม่คีุณภาพ: กองทุนพจิารณาจาก 1) บรษัิททีม่อัีตราการหมุนเวยีนของเงนิสดอยูใ่น

เกณฑด์ ี2) มผีลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ด ี3) ความโปร่งใสของผูบ้รหิาร 

3. บรษัิททีม่รีะดับราคาสมเหตสุมผล: กองทนุพจิารณาจากบรษัิททีม่ ีPEG (Price to Earning/ 

Growth) ต ่ากวา่ 1 

ดชันชีีว้ดั : MSCI China All Shares Index (Net Returns) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 
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แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 6,294,007,171.91 93.22 

  ลกัเซมเบริก์ 5,042,573,450.47 74.69 

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน     

        Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity 1,652,768,910.27  24.48  

        Allianz China A-Shares Fund 3,389,804,540.20  50.21  

  จนี 77,309,659.74 1.15 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ     

        Wuliangye Yibin Co Ltd 77,309,659.74 1.15 

  ฮอ่งกง 841,486,727.60 12.46 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ     

        ANTA Sports Products Ltd 198,724,458.00 2.94 

        Ping An Insurance Group Co of China Ltd 128,714,265.12 1.91 

        Chinasoft International Ltd 60,705,772.60 0.90 

        Meituan 66,156,452.00 0.98 

        Haidilao International Holding Ltd 68,571,417.60 1.02 

        Tencent Holdings Ltd 179,940,532.43 2.67 

        JD.com Inc 138,673,829.85 2.05 

  สหรฐัอเมรกิา 284,594,878.40 12.46 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ     

        Alibaba Group Holding Ltd 169,145,158.40 2.51 

        TRIP.COM GROUP LTD 115,449,720.00 1.71 

  เงนิฝากธนาคาร     

        สกลุเงนิหยวนจนี 57,820,901.75 0.86 

        สกลุเงนิดอลลารฮ์่องกง 33,179,220.29 0.49 

        สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ 190,371.86 0.00 

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (43,148,038.20) (0.64) 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 452,846,497.25 6.71 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 80,087,398.17 1.19 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 372,759,099.08 5.52 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 6,751,566,542.03 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 10.7338 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

80.09 1.19 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 10,432,893.67 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 362,326,205.41 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 80,087,398.17 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ

สงูสดุในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 

ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 90,637.61  1.14 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,779.30  0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 3,970.43  0.05 

คา่โฆษณาหลังเสนอขายครัง้แรก (Advertising Expense - Post IPO) 9,239.69 0.12 

คา่โฆษณาและประชาสมัพันธช์ว่งเสนอขายครัง้แรก (Advertising Expense - IPO) 1,914.61 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 4,519.59  0.06 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 3,171.32  0.04 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 111,712.95  1.41 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขาย

ทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   
PTR =      1,605,615,388.51  

       7,940,265,661.15  

   
PTR = 0.20 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของกองทนุ เชน่ 

กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี

ทีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง) 43.77 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  (ฮอ่งกง) 27.78 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ฮ่องกง) 19.54 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (จนี) 8.30 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(สหรัฐอเมรกิา) 0.61 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 4,835,961.44 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นจีน (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติั
ทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)         
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2565 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
สินทรัพย์ 8

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4 6,245,964,716.21    6,974,257,917.18    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5 547,505,466.43       631,139,481.69       
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 5 285,998.48              377,836.29              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 11,694,718.55         -                           
ลูกหน้ีอ่ืน 3,294,196.30           3,588,195.94           

รวมสินทรัพย์ 6,808,745,095.97    7,609,363,431.10    
หน้ีสิน 8

เจา้หน้ี
จากการซ้ือเงินลงทุน 43,277,000.00         50,000,000.00         
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,625,511.96           52,686,909.22         

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 1,767,068.44           80,384,464.50         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 8,144,824.24           7,755,200.82           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,899.77                56,675.44                
เจา้หน้ีอ่ืน 5 73,560.99                254,319.52              
หน้ีสินอ่ืน 247,688.54              239,312.22              

รวมหน้ีสิน 57,178,553.94         191,376,881.72       
สินทรัพยสุ์ทธิ 6,751,566,542.03    7,417,986,549.38    

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6,289,997,773.43    5,559,950,995.13    
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 1,112,452,339.03    871,556,113.95       
ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (650,883,570.43)     986,479,440.30       
สินทรัพยสุ์ทธิ 6,751,566,542.03    7,417,986,549.38    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.7338                   13.3418                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 628,999,777.3425  555,995,099.5126  

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

หุ้นสามญั

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 544,000              128,714,265.12       2.06

ANTA Sports Products Limited 475,000              198,724,458.00       3.18

Chinasoft International Limited 2,200,000           60,705,772.60         0.97

Haidilao International Holding Ltd. 1,050,000           68,571,417.60         1.10

Meituan 100,000              66,156,452.00         1.06

JD.com, Inc. 139,385              138,673,829.85       2.22

Tencent Holdings Limited 113,100              179,940,532.43       2.88

Alibaba Group Holding Limited 46,700                169,145,158.40       2.71

Trip.Com Group Limited 150,000              115,449,720.00       1.85

Wuliangye Yibin Company Limited 95,000                77,309,659.74         1.24

รวมหุ้นสามญั 1,203,391,265.74    19.27

หน่วยลงทุน

Allianz China A-Shares 64,077.698         3,389,804,540.20    54.27

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity 36,258.451         1,652,768,910.27    26.46

รวมหน่วยลงทุน 5,042,573,450.47    80.73

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6,245,964,716.21    100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 6,251,616,935.26 บาท) 6,245,964,716.21    100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

หุ้นสามญั

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 544,000            202,420,917.60       2.90
ANTA Sports Products Limited 582,000            296,703,250.80       4.25
Chinasoft International Limited 2,314,000         77,776,733.32         1.12
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 260,400            185,517,449.04       2.66
Tencent Holdings Limited 87,500              214,594,187.50       3.08
Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Company Limited 1,080,000         68,345,283.60         0.98
Alibaba Group Holding Limited 24,400              172,881,625.00       2.48
Trip.Com Group Limited 150,000            185,765,625.00       2.66

รวมหุ้นสามญั 1,404,005,071.86    20.13

หน่วยลงทุน

Allianz China A-Shares 57,686.799      3,220,780,178.13    46.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity 41,661.241      2,349,472,667.19    33.69

รวมหน่วยลงทุน 5,570,252,845.32    79.87

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6,974,257,917.18    100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 5,560,203,906.19 บาท) 6,974,257,917.18    100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 11,068,100.25 3,621,693.50

รายไดด้อกเบ้ีย 5 982,448.03 819,913.71
รายไดอ่ื้น 9 23,026,799.36           12,722,505.34           

รวมรายได้ 35,077,347.64 17,164,112.55
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 96,982,246.95 51,158,021.81

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,973,849.46 1,790,530.86

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 4,248,356.42 2,557,901.10

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 81,000.00 76,000.00

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 15,183,004.69 8,718,018.78

รวมค่าใชจ่้าย 119,468,457.52 64,300,472.55
ขาดทุนสุทธิ (84,391,109.88) (47,136,360.00)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 197,078,916.47 129,268,050.71

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,419,706,230.04) 1,511,204,233.86

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (199,166,840.00) 13,844,960.00

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 6, 8 90,312,114.61 (18,223,501.90)

รายการก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 12,464,312.80 1,153,095.90

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,319,017,726.16) 1,637,246,838.57

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (1,403,408,836.04) 1,590,110,478.57

หกั ภาษีเงินได้ 3 (147,367.21) (122,987.16)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (1,403,556,203.25) 1,589,987,491.41

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน (1,403,556,203.25) 1,589,987,491.41

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 3, 7 (233,806,807.48) (291,531,205.41)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 3,261,077,472.39 7,498,800,736.65

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (2,290,134,469.01) (4,228,130,371.59)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (666,420,007.35) 4,569,126,651.06

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 7,417,986,549.38 2,848,859,898.32
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 6,751,566,542.03 7,417,986,549.38

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 555,995,099.5126 316,585,580.8815

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 243,103,965.0760 566,616,542.7326

หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (170,099,287.2461) (327,207,024.1015)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 628,999,777.3425 555,995,099.5126

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นจีน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 1,000 ลำ้น
หน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนละ 10 บำท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั (“บริษทัจดักำร”) 
เป็นผูจ้ดักำรกองทุน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) เป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของโครงกำร โดยมีนโยบำยลงทนุ
ในหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุนท่ีออกโดยบริษทัจีน ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งหรือมีกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศจีน โดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนอำจเขำ้ท ำสัญญำอนุพนัธ์ 
(Derivative) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวน  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีสมำคมบริษทัจดักำร
ลงทุนก ำหนดโดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตัิทำงบญัชี”) ส่วนเร่ืองที่แนวปฏิบตัิทำงบญัชีไม่ได้
ก ำหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี  

งบกำรเงินของกองทุนไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจัดท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพื่อควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
กองทุนไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
ลงทุนคร้ังล่ำสุด ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นตรำสำรทุนท่ีมีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยใชร้ำคำซ้ือขำย
คร้ังล่ำสุด ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

ก ำไรหรือขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ำยติุธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

รำคำทุนของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
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กำรแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดก ำไรสะสม ณ วนัท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 

รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรำยไดน้บัแต่วนัท่ีประกำศจ่ำยและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น และสัญญำอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสัญญำ 

ณ วนัส้ินปี ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกสัญญำอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบก ำหนด ค ำนวณโดยปรับสัญญำอนุพนัธ์ ณ 
วนัส้ินปีจำกอตัรำตำมสัญญำ เป็นรำคำตลำดของสัญญำอนุพนัธ์ท่ีมีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือ
เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ภำษีเงินได ้

กองทุนเสียภำษีเงินไดต้ำมประมวลรัษฎำกรจำกรำยไดต้ำมมำตรำ 40 (4) (ก) ในอตัรำร้อยละ 15 ของรำยไดก่้อนหกัรำยจ่ำย  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชี ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ค่ำใชจ้่ำย และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนในระหว่ำงปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 2,099,949,501.11   3,530,570,412.43  

ขำยเงินลงทุน 1,605,615,388.51    931,435,548.64  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

ในระหว่ำงปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกนัท่ีส ำคญักบับริษทัจดักำรและกิจกำรอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำร
เดียวกันกับบริษทัจัดกำรและกองทุน รำยกำรที่ส ำคญัดังกล่ำวส ำหรับ ปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 บำท   

 2565  2564  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั     

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 96,982,246.95       51,158,021.81   ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)      

รำยไดด้อกเบ้ีย 35,723.20         83,481.63   รำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 4,248,356.42        2,557,901.10   ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 296,319.41        393,239.00   รำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมบริกำรอื่น ๆ 1,418,817.59          1,068,977.99   รำคำตลำด 

ซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ 458,281,205.00  377,315,450.00   ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 968,391,997.65  1,051,777,760.00   ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 บำท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั    

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 7,682,997.96          7,219,387.31  

เจำ้หน้ีอ่ืน 73,560.99             254,319.52  

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)     

เงินฝำกธนำคำร 14,051,393.17         54,583,175.91  

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย 7,012.46               37,845.75  

ลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ 4,095,356.05  - 

เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ 1,600,193.44          4,047,000.00  

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนคำ้งจ่ำย 158,167.21           139,611.09  
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6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

 บำท 

 2565 

 จ ำนวนเงินตำม  มูลค่ำยติุธรรม 

 สัญญำ  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,873,785,425.00  11,694,718.55   1,767,068.44  
 

 บำท 

 2564 

 จ ำนวนเงินตำม  มูลค่ำยติุธรรม 

 สัญญำ  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 3,771,812,400.00   -       80,384,464.50  

7. การแบ่งปันส่วนทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนไดจ้่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

      (หน่วย : บำท) 

วนัปิดสมุดทะเบียน  ส ำหรับรอบระยะเวลำ  อตัรำหน่วยละ  รวม 

7 กรกฎำคม 2564  1 เมษำยน 2564 - 30 มิถุนำยน 2564  0.25  150,006,419.00 

8 เมษำยน 2564  1 มกรำคม 2564 - 31 มีนำคม 2564  0.15  83,800,388.48 

8 มกรำคม 2564  1 ตุลำคม 2563 - 31 ธนัวำคม 2563  0.30  132,704,858.99 

7 ตุลำคม 2563  1 กรกฎำคม 2563 - 30 กนัยำยน 2563  0.25  86,738,278.57 

8 กรกฎำคม 2563  1 เมษำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2563  0.25  72,088,067.85 

8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กองทุนใชร้ำคำเสนอ
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กองทุนจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 
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ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตรำสำรทุนและกองทุน 1,203,391,265.74  5,042,573,450.47  -  6,245,964,716.21  

ตรำสำรอนุพนัธ์ -  11,694,718.55   -  11,694,718.55  

หน้ีสิน        

ตรำสำรอนุพนัธ์ -  1,767,068.44   -  1,767,068.44  
 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตรำสำรทุนและกองทุน 1,404,005,071.86  5,570,252,845.32  -  6,974,257,917.18  

หน้ีสิน        

ตรำสำรอนุพนัธ์ -       80,384,464.50   -       80,384,464.50  

เงินลงทุนต่ำงๆ ซ่ึงมูลค่ำเงินลงทุนมำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำรอ้ำงอิงไวอ้ย่ำงชัดเจนในตลำดท่ีมีสภำพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดบัที่ 1 นั้นประกอบดว้ยตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภำพคล่องท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีจดัตั้งขึ้น
อยำ่งเป็นทำงกำร กองทุนจะไม่ปรับรำคำท่ีอำ้งอิงส ำหรับเคร่ืองมือเหล่ำน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงซ้ือขำยในตลำดท่ีไม่ไดถู้กพิจำรณำว่ำมีสภำพคล่องแต่ถูกประเมินค่ำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำรอำ้งอิง
ไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรเสนอรำคำซ้ือขำยโดยผูค้ำ้หรือแหล่งก ำหนดรำคำท่ีเป็นทำงเลือกซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที่ 2 เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศ และ
อนุพนัธ์ในตลำดซ้ือขำยกนัโดยตรง 

ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียคือควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

ตำรำงต่อไปน้ีไดส้รุปควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ของกองทุนตำมมูลค่ำยติุธรรมและจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 

 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม -  -  6,245,964,716.21  6,245,964,716.21 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 456,186,362.61   -  91,319,103.82   547,505,466.43 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย -  -  285,998.48  285,998.48 

ลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ ์ -  -  11,694,718.55  11,694,718.55 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  3,294,196.30  3,294,196.30 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน -  -  43,277,000.00  43,277,000.00 
เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ -  -  3,625,511.96  3,625,511.96 

เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ -  -  1,767,068.44  1,767,068.44 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -  8,144,824.24  8,144,824.24 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -  42,899.77  42,899.77 

เจำ้หน้ีอ่ืน -  -  73,560.99  73,560.99 

หน้ีสินอ่ืน -  -  247,688.54  247,688.54 
 

 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม -  -  6,974,257,917.18   6,974,257,917.18  

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 577,398,902.17   -  53,740,579.52    631,139,481.69  
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 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย -  -          377,836.29            377,836.29  

ลูกหน้ีอ่ืน -  -          3,588,195.94       3,588,195.94  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน -  -       50,000,000.00        50,000,000.00  
เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ -  -     52,686,909.22      52,686,909.22  

เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ -  -  80,384,464.50   80,384,464.50  

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -   7,755,200.82    7,755,200.82  

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -      56,675.44       56,675.44  

เจำ้หน้ีอ่ืน -  -   254,319.52    254,319.52  

หน้ีสินอ่ืน -  -    239,312.22     239,312.22  

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกกองทุนมีลูกหน้ี อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน กองทุนจึงไม่
คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเก็บหน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 จ ำนวนเงิน 

รำยกำร 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค่ำยติุธรรม)    

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 160,023,079.87         189,724,803.05  

ดอลลำร์ฮ่องกง 197,917,710.00   260,006,920.00  

เรนมินบิ 14,730,700.00  - 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร    

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ                   3,873.89                     4,288.67  

ดอลลำร์ฮ่องกง            7,803,753.86                   26,267.20  
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 จ ำนวนเงิน 

รำยกำร 2565  2564 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร    

ดอลลำร์สิงคโปร์                   7,743.10                     7,743.10  

เรนมินบิ          11,017,282.45            11,182,144.56  

ลูกหน้ีอ่ืน    

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ                98,954.53                114,822.27  

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน    

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ         1,300,000.00           1,600,000.00  

กองทุนได้ท ำสัญญำอนุพนัธ์เพื่อคุม้ครองควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุน ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
(ดูหมำยเหตุ 6) 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดเน่ืองจำกมีเงินลงทนุในตรำสำรทุนและกองทุนรวมในต่ำงประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวขึ้นอยู่กบัควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สถำนกำรณ์ตลำดเงินและตลำดทุน ซ่ึงสภำวกำรณ์
ดงักล่ำวอำจมีผลกระทบทำงดำ้นบวกหรือดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัที่ออกตรำสำร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภท
ของธุรกิจของผูอ้อก ตรำสำรว่ำมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมผนัผวนของตลำดมำกนอ้ยเพียงใดอนัอำจท ำให้รำคำของตรำสำร
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กองทุนบริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนโดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เช่น กำรกระจำยประเภท
เงินลงทุน และกำรวิเครำะห์ฐำนะของกิจกำรท่ีจะลงทุน 

9. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ กำรจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรในต่ำงประเทศให้กบักองทุนตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ ำนำจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

7 พ.ค. 64 Anta Sports Products Ltd 1 11 0 0 - 

18 พ.ค. 64 Chinasoft International Ltd 1 11 0 0 - 

20 พ.ค. 64 Tencent Holdings Ltd 1 6 1 2 Abstain สองวาระคอื วาระที ่5 

และ 7 เนื่องจากเกยีวกับการ

ออกหุน้เพิม่ 

วาระทีค่ัดคา้นคอืวาระใน 

additional agenda เกีย่วกับ

บรษัิทลูก China literature

เนื่องจากเป็นวาระเกีย่วกับ 

การออก share option plan 

ซึง่ใหเ้ลอืกระหวา่งเห็นดว้ยและ

ไมเ่ห็นดว้ยเท่านัน้ 

25 พ.ค. 64 Sunny Optical Technology 

(Group) Company Limited 

1 10 0 0 - 

23 ม.ิย. 64 JD.com Inc 1 2 0 0 - 

17 ก.ย. 64 Alibaba Group Holding 

Limited  

1 1 0 3 งดออกเสยีง เนื่องจากขอ้มลู 

ไมเ่พยีงพอ 

21 ธ.ค. 64 Trip.com Group Limited 1 2 0 0 - 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0 -2674 -6488 โทรสาร 0-2679 -5996  
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