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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพือ่การเลีย้งชพี (B-INDIAMRMF) 

 ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 ทีผ่า่นมา ตลาดหุน้ทั่วโลกปรับตัวลงอย่างมากจาก COVID-19 ทีแ่พร่ระบาดไปท่ัวโลก รวมถงึ

ตลาดหุน้อนิเดยี อย่างไรก็ตาม ในครึง่ปีหลัง ดัชนีของประเทศต่างๆ เริม่ปรับตัวดขีึน้จากความคาดหวังเรื่องวัคซนี และการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกจิ  

ในดา้นพื้นฐานเศรษฐกจิ อนิเดยียังคงเผชญิกับความทา้ทายอีกมาก เศรษฐกจิอนิเดยีในไตรมาส 1 ปี 2563 ขยายตัว 

3.1% YoY ดกีว่าทีค่าดการณ์ไว ้แต่ชะลอตัวลงจาก 4.1% ในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยผลกระทบจาก COVID-19 เริม่เห็นชัดเจน

ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมเป็นตน้มา อาทเิชน่ การสง่ออกในเดอืนมนีาคมหดตัว -34% YoY ขณะทีก่ารผลติภาคอุตสาหกรรมลดลง -17% 

YoY ภาคการผลติ ภาคอตุสาหกรรม การกอ่สรา้ง และการคา้ตา่งก็หดตัวลงในไตรมาส 1 ปี 2563 ในขณะทีภ่าคการเกษตร เหมอืงแร่ 

และการผลิตไฟฟ้ายังสามารถขยายตัวได ้โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวนผูต้ ิดเชื้อ COVID-19 ของอนิเดียสูงถึง 

190,609 คน และยังคงสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

อย่างไรก็ด ีในครึง่ปีหลังถงึแมย้อดผูต้ดิเชือ้จะลดลง แต่ยังคงสงูถงึ 31,000 คนต่อวัน (ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563) 

เศรษฐกจิอนิเดยีดูเหมอืนจะผ่านพน้ช่วงที่แย่ที่สุดไปแลว้ หลังจาก GDP -23.9% ในไตรมาสที่สอง และปรับตัวขึน้เป็น -7.5% 

ในไตรมาสที่สาม เศรษฐกจิอนิเดยีน่าจะค่อยๆ ฟ้ืนขึน้ จากการที่ประชาชนท่ัวไป เริม่ไดร้ับการฉีดวัคซนี และด าเนนิกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิไดเ้ป็นปกตใินครึง่ปีหลัง 2564 

กองทุนบัวหลวงยังคงเชือ่มั่นในเศรษฐกจิของอนิเดยี ปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกจิคอื 

เมือ่พจิารณาตัวเลข PMI composite ของอนิเดยี จะเห็นว่าเศรษฐกจิไดผ้่านพน้ช่วงที่ต ่าที่สุดไปแลว้ในเดอืนเมษายน และเขา้สู่

โซนขยายตัวไดต้ัง้แต่เดือนกันยายนเป็นตน้มา PMI manufacturing ล่าสุด เดอืนพฤศจกิายนขยายตัวอยู่ที่ 56.3 PMI service 

ขยายตัวอยูท่ี ่53.7 นับวา่เป็นสญัญาณเชงิบวกต่อเศรษฐกจิอนิเดยีเป็นอย่างมาก   

ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ธนาคารกลางอนิเดยีไดป้รับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายไปแลว้รวม 250 bps สูอั่ตรา 4.0% และปรับลด

อัตราดอกเบีย้ซือ้คนื (Reverse Repo) ลง 290 bps สู ่3.35% แสดงใหเ้ห็นวา่นโยบายการเงนิก็เอือ้อ านวยใหเ้ศรษฐกจิอนิเดยีฟ้ืนตัว 

ในครึง่ปีแรกทีผ่า่นมา Kotak Funds - India Midcap Fund ซึง่เป็นกองทนุหลักของกองทนุ B-INDIAMRMF ไดล้งทุนใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการเงนิการธนาคาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค ยา และยานยนต์ และในครึง่ปีหลัง กองทุนหลักไดเ้พิม่

น ้าหนักการลงทุนใน IT Healthcare และสนิคา้อุปโภคบรโิภคจ าเป็น (Durable Goods) โดยปัจจุบันกลุ่มทีม่นี ้าหนักมากที่สุดใน

กองทุนหลัก คอื การเงนิ (Financial Services) สัดสว่น 21.5% สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Goods) สัดสว่น 18.9% และ

สนิคา้ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม (Industrial Manufacturing) สดัสว่น 10.6%  

กองทุนบัวหลวงเชือ่มั่นในปรัชญาลงทุนของกองทุนหลัก ซึง่มกีารกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพือ่รับผลตอบแทน

ในขณะที่เศรษฐกจิเตบิโต กองทุนมุ่งคัดเลือกบรษัิทที่มีขนาดกลาง และมูลค่ากจิการต ่ากว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยพจิารณาจาก

ความสามารถในการท าก าไรและการบรหิารจัดการสนิทรัพย ์ควบคูกั่บศักยภาพในการเตบิโตและความสามารถในการแขง่ขัน พรอ้มทัง้

ฐานะการเงนิทีแ่ข็งแกร่งของบรษัิท 

กองทนุบัวหลวงยังคงเชือ่ใน “ศักยภาพ” ของประเทศอนิเดยี โดยคาดวา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในปีนี้ จะท าใหอ้นิเดยี

เป็นหนึ่งในไม่กีป่ระเทศที่ยังคงอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ที่สูง นโยบายต่างๆ ท าใหเ้ห็นความตัง้ใจของรัฐบาลที่จะ

ดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนภาคธุรกจิในประเทศ ซึง่เป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิและภาคการบรโิภคของ

อนิเดยีแข็งแรง 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ธันวาคม 2562 ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทุน B-INDIAMRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธ ิณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 เทา่กับ 868.74 ลา้นบาท หรอื 8.9584 บาทตอ่หน่วยลงทุน และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลัง

ในรอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 4.14% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 
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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 23 พฤศจกิายน 2560 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 23 พฤศจกิายน 2560 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 23 พฤศจกิายน 2560 

4. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 23 พฤศจกิายน 2560 

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 23 พฤศจกิายน 2560 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 23 พฤศจกิายน 2560 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 23 พฤศจกิายน 2560 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 23 พฤศจกิายน 2560 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 23 พฤศจกิายน 2560 

10. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

11. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 23 พฤศจกิายน 2560 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง 

จ ากัด ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้น

บาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 500 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder 

Fund) และเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 

 นโยบายการลงทุน กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) 

ชนดิหน่วยลงทนุ Class J Acc โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอือาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์

หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ 

Structured Note 

Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่าง

นอ้ย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนในหุน้และตราสารอนุพันธท์ีเ่ชือ่มโยงกับหุน้ขนาดกลาง (Mid Cap) ของบรษัิทที่

จัดตัง้หรอืด าเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพื่อการเลีย้งชพี 

ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษัิทจัดการอย่าง

ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรับซือ้คนื 

จ านวน 1 ราย 

บมจ.หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรับปรุงขอ้ความการรับ

ผลประโยชนต์อบแทน

เนื่องจากการทีก่องทนุ 

ใชบ้รกิารบคุคลอืน่  

(Soft Dollar/ Soft 

Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง แนวทาง

ปฏบัิตสิ าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ

ระบบงานทีเ่กีย่วกับการกระท าทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับลกูคา้ของบรษัิทจัดการ และการลงทนุ

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. การยกเลกิหลักเกณฑ์

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจ ากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคล

เดยีวกัน 

2) ยกเลกิการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  

การจ ากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลกิ

การรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ข

สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุกรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิ

ขอ้จ ากัด รวมทัง้ยกเลกิการจ ากัดสทิธขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุในการรับเงนิปันผล 

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจ ากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่น

ทีถ่อืเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

4. การปรับปรุงรายชือ่

ผูส้นับสนุนการขาย 

หรอืรับซือ้คนื 

บมจ.หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  

(ชือ่เดมิ บมจ.หลักทรัพย ์ภัทร) 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

  

B-INDIAMRMF | 4



  
B-INDIAMRMF | 5



ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 

ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่23 พ.ย. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 7.9745  6.6004  8.6000  10.0073  - 10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-INDIAMRMF 
12.34 35.73 4.14 -3.62 - -3.57 

เกณฑม์าตรฐาน3 14.12 44.19 10.93 -7.13 - -6.91 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

19.243 17.863 30.36 21.73 - 21.64 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

21.113 20.063 30.60 23.55 - 23.47 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ Nifty Free Float Midcap 100 (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิรูปีปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Kotak Funds - India Midcap Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ : Class J Acc 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 25 พฤษภาคม 2553 

วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทุน Class J Acc : 31 กรกฎาคม 2557 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : มุ่งหาผลตอบแทนจากสว่นต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของ

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนในหุน้และตราสารอนุพันธท์ีเ่ชือ่มโยงกับหุน้ขนาด

กลาง (Mid Cap) ของบรษัิททีจ่ัดตัง้หรอืด าเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี 

ทัง้นี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน (EPM) ตามดุลยพนิิจ

ของผูจ้ัดการกองทนุ 

การซือ้ขายของกองทนุหลกั : ทกุวันท าการ 

ดชันชีีว้ดั : Nifty Free Float Midcap 100 Index 

ผูจ้ดัการกองทนุ : FundRock Management Company S.A. 

ผูบ้รหิารการลงทนุ : Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (KMAMS)  

เว็บไซต ์: http://investindia.kotak.com/fund-performance 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%) 

 

แหลง่ทีม่า: Kotak Mahindra Asset Management ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 
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ความผนัผวนของผลการด าเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Kotak Mahindra Asset Management ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 824,874,691.88 94.95 

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมตราสารทุน     

        Kotak Funds - India Midcap Fund 824,874,691.88 94.95 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 38,924,373.10 4.48 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 16,353,945.78 1.88 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 22,570,427.32 2.60 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 868,742,763.35 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 8.9584 

 

รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

16.35 1.88 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 2,359,885.20 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 20,210,542.12 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 16,353,945.78 

 

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 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,541.79 1.00 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 226.25 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 377.09 0.05 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 176.55 0.02 

คา่ไปรษณีย ์(Postage Stamp) 144.86 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 282.08 0.04 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 8,748.63 1.16 

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 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บรษัิทจัดการจะซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคลอ้งกับการซือ้หรือไถ่ถอน

หน่วยของผูล้งทนุ 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มีค่านายหนา้ซือ้

ขายหลักทรัพย ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

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

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• 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 อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้         
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 18 ธนัวาคม 2563 
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบดุล
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 895,528,851.85 บาท
ในปี 2563 และ 951,317,083.84 บาท ในปี 2562) 3, 8, 10 824,874,691.88      813,788,336.79      

เงินฝากธนาคาร 6, 7 39,664,697.81 21,565,926.79
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 7 31,089.56 78,348.02
จากการขายเงินลงทุน 10 -                           5,017,184.00           

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 7, 9, 10 4,620,987.60           293,242.10              
รายไดอ่ื้นคา้งรับ 10 1,210,454.15           530,529.43              

รวมสินทรัพย์ 870,401,921.00 841,273,567.13
หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 771,414.27 1,480,527.86
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 9, 10 20,140.90                252,368.40              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 846,271.43 836,702.41
หน้ีสินอ่ืน 21,331.05 23,590.11

รวมหน้ีสิน 1,659,157.65 2,593,188.78
สินทรัพยสุ์ทธิ 868,742,763.35 838,680,378.35

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 969,751,196.87 975,227,327.02
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 422,927.71 2,316,585.84
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 4 (101,431,361.23) (138,863,534.51)
สินทรัพยสุ์ทธิ 868,742,763.35 838,680,378.35

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.9584                     8.5998                     
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 96,975,119.6871    97,522,732.7023    

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

Kotak Funds - India Midcap Fund * 1,549,901.482    824,874,691.88     100.00
รวมเงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 824,874,691.88     100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 895,528,851.85 บาท) 824,874,691.88     100.00

* Kotak Funds - India Midcap Fund มีนโยบายมุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนในหุน้และตราสารอนุพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัหุน้ขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษทัท่ีจดัตั้ง
หรือด าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

Kotak Funds - India Midcap Fund * 1,624,732.9072  813,788,336.79     100.00
รวมเงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 813,788,336.79     100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 951,317,083.84 บาท) 813,788,336.79     100.00

* Kotak Funds - India Midcap Fund มีนโยบายมุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนในหุน้และตราสารอนุพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัหุน้ขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษทัท่ีจดัตั้ง
หรือด าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบ้ีย 7 111,354.40 248,512.87
รายไดอ่ื้น 11 2,903,545.10           3,120,287.35           

รวมรายได้ 3,014,899.50 3,368,800.22
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 8,069,718.57 8,878,138.73
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 242,091.45 266,344.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 403,485.83 443,906.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 51,400.00 51,400.00
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 579,260.96 901,286.45

รวมค่าใชจ่้าย 9,345,956.81 10,541,076.28
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,331,057.31) (7,172,276.06)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,387,339.99) (3,032,332.16)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 66,874,587.08 (25,619,042.08)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (14,452,819.00) 19,794,221.00
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 9, 10 4,559,973.00 10,000,904.10
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 168,829.50 60,872.50

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 43,763,230.59 1,204,623.36

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 37,432,173.28 (5,967,652.70)

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2563 2562
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (6,331,057.31) (7,172,276.06)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,387,339.99) (3,032,332.16)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 66,874,587.08 (25,619,042.08)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (14,452,819.00) 19,794,221.00
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 4,559,973.00 10,000,904.10
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 168,829.50 60,872.50

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 37,432,173.28 (5,967,652.70)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 82,711,112.76 76,982,552.85
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (90,080,901.04) (70,242,508.58)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (7,369,788.28) 6,740,044.27
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 30,062,385.00 772,391.57
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 838,680,378.35      837,907,986.78      
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 868,742,763.35 838,680,378.35

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 97,522,732.7023 96,703,859.9914
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 10,814,887.1197 9,197,945.6267
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (11,362,500.1349) (8,379,072.9158)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 96,975,119.6871 97,522,732.7023

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 37,432,173.28 (5,967,652.70)
ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุน (32,097,144.00)       (82,215,280.00)
การขายเงินลงทุน 74,498,036.00        20,146,924.00        
การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 47,258.46 113,404.12
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 5,017,184.00 (5,018,180.00)
การเพ่ิมข้ึนในรายไดอ่ื้นคา้งรับ (679,924.72) (47,268.73)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (709,113.59) 629,189.85
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,569.02                  38,749.54
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน (2,259.06) 1,228.53
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 13,387,339.99        3,032,332.16           
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (66,874,587.08) 25,619,042.08
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (4,559,973.00) (10,000,904.10)
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                           996.00

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 25,468,559.30 (53,667,419.25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 82,711,112.76 76,982,552.85
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (90,080,901.04) (70,242,508.58)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (7,369,788.28) 6,740,044.27
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 18,098,771.02 (46,927,374.98)
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 21,565,926.79        68,493,301.77        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 39,664,697.81 21,565,926.79

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 พฤศจิกายน 2563

2563 2562 2561 ****
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก -                -                10.0000        
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8.5998 8.6646 -                
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.0653) (0.0731) (0.1133)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.1297) (0.0209) -                
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 0.6478 (0.1765) (1.1162)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ ** (0.1400) 0.1364 (0.0090)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ ** 0.0442 0.0689 (0.0993)
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ** 0.0016 0.0004 0.0024

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.3586 (0.0648) (1.3354)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 8.9584 8.5998 8.6646

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 4.96              (0.72) (15.62)

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 868,743        838,680        837,908        
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 1.24              1.27              1.67              
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 0.40              0.41              0.45              
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) *** 14.04            12.08            104.88          

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
        ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน
**** ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวด 2561 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัปีอ่ืนๆ ไดเ้น่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบญัชี

ยาวกวา่หน่ึงปี

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ช่ือกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc 
จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ซ่ึงบริหารและจดัการโดย Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 
คิดเป็นอตัราเฉล่ียต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนจะเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์ 
(Derivatives) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินได้
จ ัดท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เ ร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหนา้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น และสัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสัญญา 
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ณ วนัส้ินปี ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบก าหนด ค านวณโดยปรับสัญญาอนุพนัธ์คงคา้ง 
ณ วนัส้ินปีจากอตัราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ี
หรือเจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบดุล 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 บาท 

 2563  2562 

ขาดทนุสุทธิจากการลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) (17,542,827.50)     (10,370,551.44) 
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทนุสะสม  

(เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) (3,032,332.16)  - 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  

(เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) (137,528,747.05)    (111,909,704.97) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนัธ์สะสม 

 (เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) 18,893,571.00         (900,650.00) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนัธ์สะสม  

(เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) 40,873.70      (9,960,030.40) 
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสะสม  

(เร่ิมสะสม 23 พ.ย. 60) 305,927.50            245,055.00 

ขาดทนุสะสมตน้ปี (138,863,534.51)  (132,895,881.81) 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ้่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
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6. เงินฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3,129,960.85        1,200,583.86   0.125  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 20,200,083.24        4,137,759.21   0.225  0.50 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 16,334,653.72     16,227,583.72   0.30  0.85 

รวมเงินฝากธนาคาร 39,664,697.81      21,565,926.79      

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ /หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และ2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,069,718.57       8,878,138.73   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      

ดอกเบ้ียรับ 5,167.08           10,586.94   ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 403,485.83         443,906.93   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 11,082.00           10,673.97   ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 204,888.74         227,293.54   ราคาตลาด 

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 4,673,550.00     99,708,600.00  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 73,394,980.50    35,150,000.00   ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และ2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 751,955.01           732,414.42  

    

    

    

    

B-INDIAMRMF | 27



 บาท 

 2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 3,129,960.85        1,200,583.86  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,338.62               4,296.44  

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 923,300.00  - 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 13,802.34             13,452.46  

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงิน 106.60 ลา้นบาท (ปี 2562: จ านวนเงิน 102.36 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.14 (ปี 2562: ร้อยละ 12.34) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 

9. สัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจ านวน 14.35 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกบัเงินจ านวน 439.33 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจ านวน 11.30 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกบัเงินจ านวน 341.40 ลา้นบาท 

10. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัท่ีในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 
ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  
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ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน จึงไม่
คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

         รายการ 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 27,233,473.93    26,925,236.13  

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -         166,000.00  

รายไดอ้ื่นคา้งรับ 39,963.49           17,553.25 

กองทุนได้ท าสัญญาอนุพนัธ์เพื่อคุ ้มครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของผู ้
ออก ตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย ์
โดยกองทุนมีนโยบายมุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัหุ้นขนาดกลาง  (Mid Cap) ของบริษทัท่ีจดัตั้งหรือด าเนินธุรกิจใน
ประเทศอินเดีย 

11. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการในต่างประเทศให้กบักองทุนตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา 

12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

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 ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 18 ธันวาคม 2563
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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  

www.bblam.co.th 
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