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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี (B-GLOBALRMF) 

เศรษฐกจิโลกตอ้งเผชญิกับความผันผวนที่หลากหลายในปี 2563 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ซึง่ทําใหร้ัฐบาลในหลายประเทศตัดสนิใจใชม้าตรการปิดประเทศ และการเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ ในเดอืนพฤศจกิายน
อย่างไรก็ตาม กองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลักของกองทุน B-GLOBALRMF) ยังคงยึด
หลักการของการเลือกลงทุนในบรษัิทที่มีมูลค่าที่แทจ้รงิต่ํากว่าราคาตลาด และเชือ่ว่าหลักการ Fundamental และ Valuation จะ
นํามาซึง่ผลการดําเนินงานที่ดกีว่าตลาด โดยกองทุนหลักมองว่าความผันผวนระยะสัน้ในช่วงการเลอืกตัง้ ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลักใน
การปรับพอรต์การลงทุนของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่นายโจ ไบเดน ออกมาประกาศนโยบายการปรับขึน้ภาษีนิตบิุคคลจาก
21% เป็น 28% อาจจะทําใหกํ้าไรสุทธขิองบรษัิทจดทะเบยีนลดลงบา้ง แต่คาดว่าตลาดไดร้ับรูป้ระเด็นนี้ไปแลว้บางส่วน กองทุน
หลักจงึเลอืกที่จะมองหาโอกาสทีจ่ะลงทุนหุน้รายตัว โดยพจิารณาจากผลตอบแทนเทยีบกับเงนิลงทุนของกจิการเป็นหลัก (Return
on Invested Capital)

ถงึแมว้่าปี 2563 จะมีประเด็นเชงิลบที่เขา้มากระทบตลาดหุน้ แต่ยังเป็นปีที่มีเม็ดเงนิจากนโยบายการคลังเขา้มาช่วย
เศรษฐกจิค่อนขา้งสูง ผนวกกับนโยบายการเงนิที่เอือ้อํานวย ซึง่เป็นตัวช่วยพยุงตลาดหุน้อยู่ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
เพิม่ขนาดงบดุลจากประมาณ 4 ลา้นลา้นเหรยีญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 7 ลา้นลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐฯ ขณะที่ธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ยังคงใชน้โยบาย Quantitative Easing (QE) นอกจากนี้ ธนาคารกลางท่ัวโลกยังพรอ้มใจกันปรับลดอัตราดอกเบีย้ 
ซึง่นโยบายทางการเงนิทีผ่อ่นคลายนี้เองไดช้ว่ยคลายความกังวลใหนั้กลงทนุไดใ้นระยะหนึง่ 

ในเชงิพื้นฐานเศรษฐกจิ กองทุนบัวหลวงมมีุมมองวา่เศรษฐกจิโลกปี 2563 จะหดตัวที ่-4.6% กอ่นที่จะฟ้ืนตัวจากฐานต่ํา
มาอยู่ในกรอบการเตบิโตที่ระดับ 4-6% ในปี 2564 ดว้ยกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะเริม่ทยอยกลับมาเดนิเครื่องไดบ้า้ง แต่ยังไม่น่าจะ
กลับไปขับเคลือ่นไดเ้ต็มรูปแบบเท่ากับปี 2562 ขณะทีเ่ศรษฐกจิสหรัฐฯ สามารถฟ้ืนตัวไดอ้ย่างต่อเนื่อง จากมาตรการดา้นการคลัง
และการเงนิ ที่มีส่วนช่วยหนุนใหร้ายไดบุ้คคล (Personal Income) ขยายตัวขึน้มากผ่านมาตรการชดเชยรายไดจ้ากทั้งรัฐบาล
ส่วนกลางและรัฐบาลทอ้งถิน่ ในขณะเดยีวกันธุรกจิในสหรัฐฯ ก็ไดร้ับความช่วยเหลอืผ่านมาตรการช่วยจา้งงาน และสนิเชือ่อัตรา
ดอกเบีย้ต่ํา อัตราการวา่งงานจงึปรับลดลงอย่างตอ่เนื่องและเห็นภาพการฟ้ืนตัวทัง้จากทางฝ่ังอปุสงคแ์ละอปุทานอยา่งชัดเจน 

กองทุนหลักมีมุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในตลาดอเมรกิาเหนือและยุโรปในระยะกลาง โดย Overweight หุน้ในกลุ่ม
เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม สนิคา้อุปโภคบรโิภค และหุน้กลุ่มเครือ่งมอืและบรกิารทางการแพทย ์ผูจั้ดการกองทุนหลักยังคงลงทุนโดย
เนน้ในพื้นฐานและอัตราการเตบิโตของกําไรในหลายๆ ธุรกจิที่มีผลประกอบการที่ด ีมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงและยังคงซือ้ขายใน
ระดับราคาที่ไม่สูง หุน้ที่กองทุนหลักใหน้ํ้าหนักการลงทุนในสัดส่วนที่สูง ไดแ้ก่ Apple Inc., Amazon.com Inc., Alibaba.com 
Inc., saleforce.com Inc. เป็นตน้  

สําหรับการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที ่31 ตลุาคม 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี 
มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 882.20 ลา้นบาท หรอื 12.3795 บาทตอ่หน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงาน
ยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13.32 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่
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 12 พฤศจกิายน 2558 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 12 พฤศจกิายน 2558 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 12 พฤศจกิายน 2558 

4. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 12 พฤศจกิายน 2558 

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 12 พฤศจกิายน 2558 

6. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 12 พฤศจกิายน 2558 

7. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 12 พฤศจกิายน 2558 

8. นายเจฟ สธุโีสภณ 12 พฤศจกิายน 2558 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 12 พฤศจกิายน 2558 

10. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

11. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) มลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ  

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-
USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นที่เหลอือาจลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึง่
หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives ทัง้นี ้
กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ จัดตั ้งและจัดการโดย  Wellington 
Management Company LLP ซึง่เป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีนโยบาย
ลงทนุในหุน้สามัญ รวมถงึหลักทรัพยต์่างๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นตราสารทนุ เชน่ หุน้บุรมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกอง 
REITs และใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depository Receipts) ทีอ่อกโดยบรษัิทตา่งๆ ท่ัวโลก 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพื่อการเลีย้งชพี ตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่าง
ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 
1. ปรับปรุงขอ้ความการรับ

ผลประโยชนต์อบแทน
เนื่องจาก การทีก่องทุนใช ้
บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Dollar/ 
Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่
เกี่ยวกับการกระทําที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
กับลูกคา้ของบรษัิทจัดการ และการลงทุนเพือ่เป็นทรัพยส์นิ
ของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื 

บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 
3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ก.ค. 63 
6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 63 
1 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 62 
3 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 60 
5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ต.ค. 58 
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่12 พ.ย. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  12.2039   10.6488   10.9243   11.2112  - 10.0000 

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-GLOBALRMF 1.44 16.26 13.32 3.36 - 4.39 

เกณฑม์าตรฐาน3 0.12 9.57 8.37 3.32 - 5.34 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

16.174 17.604 27.89 18.92 - 16.39 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

15.714 17.694 27.14 18.13 - 15.58 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถงึ MSCI All Country World Index Net (ซึง่เป็นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ใน

สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
4 % ตอ่ปี 

  

B-GLOBALRMF | 6



 

 
 

ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของ                        
Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund 
ชนดิหนว่ยลงทุน : Class S (Accum-USD) 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 19 กมุภาพันธ ์2553 
วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทุน Class S (Accum-USD) : 7 พฤศจกิายน 2554 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
ดชันชีีว้ดั : MSCI All Country World Index Net  
ผูจ้ดัการกองทนุ : Wellington Management Company LLP 
ผูด้แูลผลประโยชน ์: State Street Fund Services (Luxembourg) Limited 

วตัถปุระสงค ์และนโยบายการลงทนุของกองทุนหลกั 
Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุน้สามัญ รวมถงึ

หลักทรัพยต์่างๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นตราสารทุน เชน่ หุน้บุรมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกอง REITs และใบแสดงสทิธิ
ในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depository Receipts) ทีอ่อกโดยบรษัิทต่างๆ ท่ัวโลก 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%)   
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หุน้ 10 อนัดบัแรก 

 
 
อตัราสว่นการลงทนุแยกตามภูมภิาคและหมวดอุตสาหกรรม (%) 

 
 

แหลง่ทีม่า: Wellington Management Company LLP (ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563) 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 
แหลง่ทีม่า: Wellington Management Company LLP (ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563)  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ            841,527,861.84 95.39 

ประเทศลกัเซมเบริก์            841,527,861.84            95.39 

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ

Wellington Global Opportunities Equity Fund   841,527,861.84  95.39 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ             38,392,298.09 4.35 

เงนิฝากธนาคาร 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA  18,439,193.28 2.09 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)  19,953,104.81 2.26 

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 882,197,873.51 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.3795 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563*  

กลุม่ของตราสาร มลูคา่
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 18.44 2.09 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื - - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ - - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2563 - - 

* วันทําการสดุทา้ยของเดอืน
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 18,439,193.28 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 3,409,490.98 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 16,543,613.83 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 

มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 
AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 

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 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคณุภาพ

ของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[คา่ธรรมเนียมการจัดการไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 แตก่องทนุอาจ
ไดร้ับเงนิค่าตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศอกี     
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50] 

        8,248.90  1.029 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)            240.62 0.030 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee)            401.04 0.050 

คา่โฆษณา (Advertising Expense)            394.37 0.049 
คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 
คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense)            379.01 0.047 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4         9,663.95 1.205 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศรอ้ยละ 0.03 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:  กรณีกองทุน Feeder Fund บรษัิทจัดการจะซือ้หรอืไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคลอ้งกับการซือ้หรอืไถ่ถอนหน่วยของ  
ผูล้งทนุ 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:  กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี (“กองทุน”) ซึง่
ประกอบดว้ย งบดลุ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี ณ วันที ่31 
ตุลาคม 2563 ผลการดําเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีสํ่าคัญ
สําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุ
ตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนด
เหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบ
การเงนิ และรายงานของผูส้อบบัญชทีี่อยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปี
ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความ
ขัดแยง้ทีม่สีาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ี่ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มี
การแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดังกล่าวกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เนื่องตอ่ไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบัญชีซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด ว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือ่มั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทีม่ีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการ
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ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามีสาระสําคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิ
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิ
เหลา่นี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการ
ควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดร้ับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได ้
วางแผนไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 
(นางสาวชมภนูุช แซแ่ต)้                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 
 
 
บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 16 พฤศจกิายน 2563 
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หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย ์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 674,944,762.86 บาท

ในปี 2563 และ 653,888,001.70 บาท ในปี 2562) 3, 8, 10 841,527,861.84    702,269,759.42    

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 39,986,047.49 25,665,935.51

ลกูหนี�จากดอกเบี�ย 7 28,639.28 59,831.38

ลกูหนี�จากสญัญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10 3,234,498.20        1,354,901.39        

รวมสนิทรัพย์ 884,777,046.81 729,350,427.70

หนี�สนิ

เจา้หนี�จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 1,622,388.68 1,191,268.12

เจา้หนี�จากสญัญาอนุพันธ์ 3, 9, 10 - 14,036.40 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 926,043.89 749,737.11

หนี�สนิอื�น 30,740.73 23,285.82

รวมหนี�สนิ 2,579,173.30 1,978,327.45

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 882,197,873.51 727,372,100.25

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 712,626,028.17 665,824,263.06

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 20,875,709.72 10,602,456.82

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 4 148,696,135.62 50,945,380.37

สนิทรัพยส์ทุธิ 882,197,873.51 727,372,100.25

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 12.3795 10.9243 

จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย) 71,262,602.8165  66,582,426.3062  

บาท

งบดลุ
ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ

Wellington Global Opportunities Equity Fund * 1,072,800.111   841,527,861.84         100.00

รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ 841,527,861.84  100.00

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 841,527,861.84  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 674,944,762.86 บาท) 841,527,861.84  100.00

* Wellington Global Opportunities Equity Fund มนีโยบายการลงทนุในหุน้สามัญ รวมถงึหลักทรัพยต์า่งๆ ที�มลีักษณะเป็น

ตราสารแหง่ทนุ เชน่ หุน้บรุมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ที�เกี�ยวขอ้งกบักอง REITs และ Depositary receipts

ที�ออกโดยบรษัิทตา่งๆ ทั�วโลก

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2563

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ

Wellington Global Opportunities Equity Fund * 1,056,157.436  702,269,759.42     100.00

รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ 702,269,759.42 100.00

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 702,269,759.42 100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 653,888,001.70 บาท) 702,269,759.42 100.00

* Wellington Global Opportunities Equity Fund มนีโยบายการลงทนุในหุน้สามัญ รวมถงึหลักทรัพยต์า่งๆ ที�มลีักษณะเป็น

ตราสารแหง่ทนุ เชน่ หุน้บรุมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ที�เกี�ยวขอ้งกบักอง REITs และ Depositary receipts

ที�ออกโดยบรษัิทตา่งๆ ทั�วโลก

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2562
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หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทนุ 3

รายไดด้อกเบี�ย 7 135,161.78            201,552.76             

รายไดอ้ื�น 11 244,044.66            289,955.93             

รวมรายได ้ 379,206.44            491,508.69             

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5, 7 8,826,326.19         7,916,413.69          

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 257,468.43            228,793.75             

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5, 7 429,114.14            381,322.84             

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 51,200.00 51,400.00 

คา่ใชจ้า่ยอื�น 7 763,758.56            732,664.47             

รวมคา่ใชจ้า่ย 10,327,867.32 9,310,594.75          

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (9,948,660.88) (8,819,086.06)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 5,715,685.16 1,093,785.08

รายการกําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 118,201,341.26 6,882,751.13

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (18,111,243.50) 13,631,808.00

กําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ 9, 10 1,893,633.21 14,796,958.10

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุที�เกดิข ึ�นและที�ยงัไมเ่กดิข ึ�น 107,699,416.13 36,405,302.31

การเพิ�มข ึ�นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน 97,750,755.25 27,586,216.25

งบกําไรขาดทนุ
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ตลุาคม 2563

บาท
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การเพิ�มข ึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงานในระหวา่งปี

ขาดทนุสทุธจิากการลงทนุ (9,948,660.88) (8,819,086.06)

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 5,715,685.16 1,093,785.08

รายการกําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 118,201,341.26 6,882,751.13

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (18,111,243.50) 13,631,808.00

กําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ 1,893,633.21 14,796,958.10

การเพิ�มขึ�นสทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 97,750,755.25 27,586,216.25

การเพิ�มข ึ�น(ลดลง)ของทนุที�ไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี

มูลคา่หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 145,255,394.64 68,096,062.49

มูลคา่หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (88,180,376.63) (54,167,724.07)

การเพิ�มขึ�นสทุธขิองทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 57,075,018.01 13,928,338.42

การเพิ�มขึ�นของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 154,825,773.26 41,514,554.67

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 727,372,100.25      685,857,545.58       

สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี 882,197,873.51 727,372,100.25

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 66,582,426.3062 65,151,265.7608
บวก : หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 12,457,390.8452 6,500,513.6730
หัก : หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (7,777,214.3349) (5,069,353.1276)

หนว่ยลงทนุ ณ วนัปลายปี 71,262,602.8165 66,582,426.3062

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ตลุาคม 2563

บาท

หนว่ย
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

การเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 97,750,755.25 27,586,216.25

ปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซื�อเงนิลงทนุ (69,533,718.00)      (57,480,740.00)       

การขายเงนิลงทนุ 54,192,642.00 10,466,875.00

การลดลงในลกูหนี�จากดอกเบี�ย 31,192.10 44,615.61

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 431,120.56 839,324.59

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 176,306.78 (20,459.49)

การเพิ�มขึ�นในหนี�สนิอื�น 7,454.91 2,031.44

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (5,715,685.16) (1,093,785.08)

รายการกําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (118,201,341.26) (6,882,751.13)

กําไรสทุธทิี�ยังไม่เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (1,893,633.21) (14,796,958.10)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงาน (42,754,906.03) (41,335,630.91)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 145,255,394.64 68,096,062.49

การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (88,180,376.63) (54,167,724.07)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 57,075,018.01 13,928,338.42

เงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 14,320,111.98 (27,407,292.49)

เงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้ปี 25,665,935.51 53,073,228.00        

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 39,986,047.49 25,665,935.51

งบกระแสเงนิสด

บาท

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ตลุาคม 2563
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2563 2562 2561 2560 2559 ****
ขอ้มูลผลการดาํเนนิงาน (ตอ่หนว่ย)
มลูคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก -  -  -  -  10.0000
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 10.9243 10.5271 11.2112 9.5843 - 
รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธ ิ* (0.1432) (0.1327) (0.1348) (0.1347) (0.1730)
รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** 0.0848 0.0159 0.0269 0.0085 (0.0103)
รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** 1.7543 0.1002 (0.4774) 1.6388 (0.3409)
กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ ์** (0.2688) 0.1984 0.0905 0.1286 0.1032
กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ ์** 0.0281 0.2154 (0.1893) (0.0143) 0.0053

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทั �งสิ�น 1.4552 0.3972 (0.6841) 1.6269 (0.4157)
มูลคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 12.3795 10.9243 10.5271 11.2112 9.5843

อตัราสว่นของกําไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ
ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 12.19 3.87 (6.45) 15.53 (4.23)

อตัราสว่นการเงนิที�สําคญัและขอ้มูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคญั
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (พันบาท) 882,198  727,372  685,858  627,015  524,868  
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 1.29 1.31 1.27 1.34 1.87  
อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05  
อตัราสว่นของจํานวนถัวเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 14.16  9.16 14.13  3.37 107.87 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแลว้ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทนุ จากการลงทนุที�เกดิขึ�น

ในระหวา่งปี เนื�องจากชว่งเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทนุนั�นขึ�นอยูก่ับความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

*** ไม่นับรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุในตั�วสัญญาใชเ้งนิ และการซื�อขายเงนิลงทนุตอ้งเป็นรายการซื�อหรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิ

    ซึ�งไม่รวมถงึการซื�อโดยมสีัญญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีัญญาซื�อคนื

**** ขอ้มูลทางการเงนิที�สําคัญสําหรับงวด 2559 ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกับปีอื�นๆ ไดเ้นื�องจาก มรีอบระยะเวลาบัญชสีั �นกวา่หนึ�งปี

บาท

ขอ้มลูทางการเงนิที�สําคญั
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ตลุาคม 2563
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอลเพือ่การเลีย้งชพี 
กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2558 มจํีานวนเงนิทุน
จดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผูจั้ดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยเนน้การลงทุน
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ ชือ่กองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund จด
ทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ ซึง่บรหิารและจัดการโดย Wellington Management Company LLP คดิเป็นอัตรา
เฉลี่ยต่อปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรัพย์สุทธขิองกองทุน ทัง้นี้กองทุนจะเขา้ทําสัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives) ซึง่มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนิของกองทนุจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบัิตทิางการ
บัญชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
นอกจากนี้งบการเงนิไดจ้ัดทําขึน้ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 106 
เรื่อง “การบัญชสํีาหรับกจิการที่ดําเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่
คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม ่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมท่ีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่มี
ผลบังคับใชสํ้าหรับงบการเงนิที่มีรอบบัญชเีริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ป็นการอธบิายใหช้ัดเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิตทิาง
บัญชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน 

 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมม่ดีงันี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร ือ่ง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 รายไดจ้ากสัญญาทีทํ่ากับลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่22 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ 

หรอืจ่ายลว่งหนา้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถอืปฏบัิตนิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิ
ของกองทนุ 

การประกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลีย้งชพี ทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบัิตกัิบงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2563  
ฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เร ิม่ใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชีฉบับ
ดังกลา่ว 
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3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

การวัดคา่เงนิลงทนุ 
เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิ
ลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้ 

- เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสทุธติ่อ
หนว่ยลงทนุครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไร
ขาดทนุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 
การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 

บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 
บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันเกดิรายการ สนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันสิน้ปี แปลงคา่เป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ และสญัญา
อนุพันธ ์ณ วันทีเ่กดิรายการ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราตามสญัญา 
ณ วันสิน้ปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากสัญญาอนุพันธท์ี่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญา
อนุพันธค์งคา้ง ณ วันสิน้ปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท์ีม่อีายุคงเหลอืเชน่เดยีวกัน 
โดยแสดงรวมในลกูหนี้หรอืเจา้หนี้จากสญัญาอนุพันธใ์นงบดุล 
กําไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในงบกําไรขาดทนุ 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณ
การหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับสนิทรัพย์และหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว ้  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. กําไรสะสมตน้ปี 
 บาท 

 2563  2562 

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสม 12 พ.ย. 58) (33,640,297.80)  (24,821,211.74) 

รายการกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม                                   
(เริม่สะสม 12 พ.ย. 58) 

2,895,372.00  1,801,586.92 

รายการกําไรสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม  
      (เริม่สะสม 12 พ.ย. 58) 

48,381,757.72  41,499,006.59 

กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธส์ะสม (เริม่สะสม 12 พ.ย. 58) 31,967,683.46  18,335,875.46 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธส์ะสม  
      (เริม่สะสม 12 พ.ย. 58) 

1,340,864.99  (13,456,093.11) 

กําไรสะสมตน้ปี 50,945,380.37  23,359,164.12 
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5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

คา่ใชจ้า่ย  อตัรารอ้ยละ 
คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ไมเ่กนิ 1.605 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ  
  (รวมคา่ตอบแทนทีก่องทุนไดร้ับจากกองทนุรวมต่างประเทศ 
  ในอัตราไม่เกิน 0.535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทนุ) 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  ไมเ่กนิ 0.0428 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไมเ่กนิ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

6. เงนิฝากธนาคาร 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอืน่ ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 
2563 และ 2562 มีดังตอ่ไปนี้ 
 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 
 

 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8,826,326.19  7,916,413.69 
 

ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)   
 

 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 429,114.14  381,322.84 
 

ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 8,398.69  9,305.97 
   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ ๆ 158,674.70  165,917.76 
   ราคาตลาด 

ดอกเบีย้รับ 8,870.15  10,676.38 
 

ราคาตลาด 

ซือ้เงนิตราต่างประเทศ 9,351,900.00  150,185,300.00 
 

ตามทีร่ะบใุนสญัญา 

ขายเงนิตราต่างประเทศ 50,962,600.00  96,718,280.00 
 

ตามทีร่ะบใุนสญัญา 

 

 
 

 
 

 

 บาท  อตัราดอกเบีย้ (%) 

                 ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,030,038.49  4,490,302.46  0.125  0.375 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 16,534,764.86  5,858,153.80  0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 18,421,244.14  15,317,479.25  0.30  0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 39,986,047.49  25,665,935.51    
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ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้ 
 บาท 

 2563  2562 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 829,457.67  650,895.81 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 5,030,038.49  4,490,302.46 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 1,841.17       3,536.24  

ลกูหนี้จากสญัญาอนุพันธ ์ 250,500.00  - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 15,942.69  13,777.67 

8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิเป็น
จํานวนเงนิ 123.73 ลา้นบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 67.95 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 15.43 (ปี 2562: 
รอ้ยละ 9.53) ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหวา่งปี 

9. สญัญาอนุพนัธ ์

ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 กองทนุมสีญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้คงเหลอืจํานวน 12.85 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมรกิา เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 404.06 ลา้นบาท 
ณ วันที ่31 ตลุาคม 2562 กองทุนมสีัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลอืจํานวน 9.55 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมรกิา เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 289.58 ลา้นบาท 

10. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพันธเ์พือ่การเก็งกําไร
หรอืการคา้ 
มลูคา่ยตุธิรรม 

เนื่องจากสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุน ณ วันทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ 
อกีทัง้สนิทรัพยส์ว่นใหญ่เป็นหลักทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาที่ซือ้
ขายกันในตลาด ดังนัน้กองทนุเชือ่ว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดังกลา่วจงึแสดงมูลค่า
ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสําคัญ 
ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ทอ้งตลาดมีการเปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง 
และหากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร 
ราคาของตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวามอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้  
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทาง
การเงนิ เนื่องจากกองทนุมลีูกหนี้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้
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ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 
ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 และ 2562 กองทนุมบัีญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศดังนี้ 

 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
     รายการ 2563  2562 

เงนิลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม) 26,982,424.71  23,263,979.84 

กองทุนไดทํ้าสัญญาอนุพันธ ์เพื่อคุม้ครองความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิลงทุนที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 
ความเสีย่งดา้นตลาด 
กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุ
ดังกลา่วขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่สภาวการณ์
ดังกล่าวอาจมผีลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ประเภทของธรุกจิของผูอ้อก ตราสารว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําให ้
ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้
การบรหิารความเสีย่ง 
ผูบ้รหิารของกองทนุ Wellington Global Opportunities Equity Fund จะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบต่อ
ราคาของหลักทรัพย ์โดยกองทุนมนีโยบายการลงทุนในหุน้สามัญ รวมถงึหลักทรัพยต์่างๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นตรา
สารแห่งทุน เชน่ หุน้บุรมิสทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธ ิหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกอง REITs และ Depositary receipts ที่
ออกโดยบรษัิทตา่งๆ ท่ัวโลก 

11. รายไดอ้ืน่ 
รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่การจ่ายคนืค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศใหกั้บกองทุนตามอัตราทีต่กลงร่วมกันใน
สญัญา รายไดดั้งกล่าวเป็นการรับผา่นกองทนุเพือ่จ่ายใหกั้บบรษัิทจัดการในรูปของค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ (ดหูมายเหต ุ5) 

12. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. http://(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 
สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 16 พฤศจกิายน 2563 
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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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