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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวช ัน่และเทคโนโลย ี(B-INNOTECH) 

ไตรมาสแรกของปี 2565 นับว่าเป็นไตรมาสทีต่ลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวน ผลตอบแทนของ MSCI All Country World 
Index  ปรับตัวลดลง -5.36% ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นสงครามระหว่างประเทศยูเครน-
รัสเซยีที่มีทีท่ายืดเยื้อกว่าที่คาด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตกแมว้่าสงครามนัน้ไม่ไดข้ยาย 
วงกวา้งออกไปและความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศที่มีมากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซยีของยุโรปนัน้ 
ก็ไม่ไดรุ้นแรงมาก เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจาก
รัสเซียต่อไป รวมถึงประเด็นของทิศทางดา้นนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) โดยการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ล่าสดุ มกีารปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต ่
ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% อย่างไรก็ตาม  
การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ใน Eurodollar Futures ที่คาดว่าจะขึน้ไปสูงสุดที่ราว 3% ในปี 2566 นัน้ ก็ได ้
สะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ไปมากแลว้ ขณะทีภ่าวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐอเมรกิา 
ซึง่บง่ชีถ้งึความกังวลต่อความเสีย่งของการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นวา่เศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้
ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้งชั่งน้ําหนักมากขึน้ ระหว่างการขึน้ดอกเบีย้เพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ใน
กรอบเป้าหมายของ Fed กับ ผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการประชมุในวันที ่16 มนีาคม ทีผ่่านมา ทําให ้
ตลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตทีถ่กูกระทบหนักจากความกังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

ในดา้นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยใีนไตรมาสแรกของปี 2565 ปรับตัวลดลงมากกว่าหุน้โลกที ่-10.16% (พจิารณาจากดัชนี 
MSCI World Information Technology Index) โดยเป็นการปรับตัวลงในทุกกลุ่ม Sub-sector โดยเฉพาะทางดา้น Electronic 
Equipment, Instrument & Components และ IT Services ซึง่เป็นไปตามการเปิดเมอืงของหลายประเทศ ทีทํ่าใหค้วามตอ้งการ
ทางดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยีปรับตัวลง อีกทั้งยังไดร้ับแรงกดดันทั้งจากประเด็นของอัตราดอกเบี้ยและความขัดแขง้ดา้น 
ภมูริัฐศาสตรเ์ชน่กัน 

กองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในไตรมาสแรกใหผ้ลตอบแทนเป็นลบเช่นกันกับ 
ภาววะตลาด แต่นับว่าแข็งแกร่งและตดิลบในระดับที่ต่ํากว่าตลาด ดว้ยสไตลข์องการลงทุนที่ผูจั้ดการกองทุนยังคงเนน้ลงทุนใน 
หุน้กลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพดี ดว้ยเชื่อว่าหุน้กลุ่มนี้จะยังคงมีแนวโนม้ที่จะสามารถสรา้งผลตอบแทนไดด้ีกว่า 
หุน้เทคโนโลยีที่เป็น Hyper growth และมีระดับมูลค่าสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุน้ยังคงมีความไม่แน่นอนที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความผันผวนไดอ้ีกในช่วงที่เหลอืของปีนี้ รวมถงึหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความอ่อนไหวกับการปรับขึน้ของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดในระดับที่ต่ํากว่า ขณะที่ความสามารถในการส่งต่อตน้ทุนไปยังผูบ้รโิภคไดช้่วยใหผ้ลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและตน้ทุน
วัตถดุบิทีส่งูขึน้ตอ่หุน้เทคโนโลยขีนาดใหญ่อยูใ่นระดับต่ํากว่าอกีดว้ย 

ผูจั้ดการกองทุนมมีุมมองเชงิบวกต่อผลดําเนนิงานในไตรมาสแรกของปีของหุน้กลุ่มเทคโนโลยโีดยรวมทีกํ่าลังจะถงึชว่ง
ประกาศ และไตรมาสต่อๆ ไป ซึง่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะชว่ยขับเคลือ่นราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีได ้แมว้่าตลาดจะยังคงประเด็น
ความเสีย่งทีทํ่าใหเ้กดิความผันผวนก็ตาม โดยในชว่งทีผ่่านมากองทุนมกีารปรับเพิม่สัดส่วนการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยีที่องิ
กับการเปิดเมอืงมากขึน้ เชน่ หุน้ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับ Global Payment ทีไ่ดร้ับประโยชน์จากการทีผู่ค้นเริม่กลับมาท่องเทีย่ว
และมกีารออกไปจ่ายเงนิสําหรับซือ้สนิคา้มากขึน้ รวมถงึหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจองหอ้งพักสําหรับการท่องเทีย่ว  

ทมีจัดการลงทุน กองทนุบัวหลวง ยังคงเชือ่มั่นต่อศักยภาพในอนาคตของอุตสาหกรรม Technology ทียั่งสามารถเตบิโต
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไดอ้กีมาก และมั่นใจในแนวทางการลงทุน และความสามารถในการเฟ้นหาโอกาสสรา้งผลตอบแทน
ของกองทนุหลัก  

 สําหรับการลงทนุตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2564 ถงึวันที ่31 มนีาคม 2565 กองทนุ B-INNOTECH มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 9,422.37 ลา้นบาท หรือ 25.1086 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 8.72% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 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 10 มนีาคม 2560 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 10 มนีาคม 2560 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 10 มนีาคม 2560 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 10 มนีาคม 2560 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 10 มนีาคม 2560 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 10 มนีาคม 2560 

8. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 10 มนีาคม 2560 

9. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 10 มนีาคม 2560 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 10 มนีาคม 2560 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 10 มนีาคม 2560 

12. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลยี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 500 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder 
Fund) และมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิด
หน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง
กองทุน ส่วนที่เหลอื อาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives และ/หรือ 
Structured Note 

 Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลัก) เป็นกองทนุรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุน
ของบรษัิทท่ัวโลกที่มีการพัฒนาดา้นผลติภัณฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และ
การพัฒนาทางเทคโนโลย ี

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลย ี
ตามขอ้บังคับที่กําหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษัิทจัดการอย่าง
ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และการชําระเงนิคา่ขายคนื
หนว่ยลงทนุ 

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

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เลกิกองทนุรวม 

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

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

4. การเพิม่ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื สําหรับการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกันชวีติ 

• บรษัิท เอไอเอ จํากัด 21 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

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 ่10 ม.ีค. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  26.6975   25.4528   23.0957   12.6302   9.9076  10.0000 

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-INNOTECH 

-5.95 -1.35 8.72 25.66 20.43 19.94 

เกณฑม์าตรฐาน2 -10.77 -0.60 19.60 29.13 22.82 22.39 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

25.313 21.653 17.77 21.01 18.65 18.55 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

28.563 24.353 20.18 24.78 21.85 21.79 

  เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของ   
  สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถงึ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology (ซึง่เป็นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ 

ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ํานวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Fidelity Funds - Global Technology Fund 
ชนดิหนว่ยลงทนุ : Class Y-ACC-USD 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 1 กันยายน 2542 
วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทุน Class Y-ACC-USD : 23 กมุภาพันธ ์2560 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
นโยบายการลงทนุ : มุง่หาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของ NAV 

ในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่กีารพัฒนาดา้นผลติภัณฑก์ระบวนการ 
หรือบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และการ
พัฒนาทางเทคโนโลย ี

ดชันชีีว้ดั : MSCI AC World Information Technology (N) 
ผูจ้ดัการกองทนุ : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 8,906,783,679.49  94.53  

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน   

        Fidelity Funds - Global Technology Fund 8,906,783,679.49  94.53  

    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 511,020,769.51 5.42 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 83,015,106.15  0.88  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 428,005,663.36  4.54  

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 9,422,366,027.32 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 25.1086 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

83.02 0.88 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้
ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - (4,671,954.76) 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 432,677,618.12 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 83,015,106.15 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

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) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 86,842.31 1.000 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 2,605.27 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 4,342.12 0.050 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 8,544.00 0.098 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 2,858.59 0.033 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 105,192.27 1.211 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะทอ้น 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active 
Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะ
แลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่า
กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชทีีผ่า่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลย ีเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในตา่งประเทศ ซึง่เนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มีค่านายหนา้
ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลย ี

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชันและเทคโนโลย ี(“กองทุน”) ซงึประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลยีนแปลงสนิทรัพยส์ทุธสิําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชทีสีําคัญ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชันและเทคโนโลย ีณ วันท ี31 
มนีาคม 2565 ผลการดําเนนิงาน และการเปลียนแปลงสนิทรัพยส์ทุธสิําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีควรใน
สาระสําคัญตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทนุสํารองเลยีงชพี ทสีมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีกํีาหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติาม
ความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอนืๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหลา่น ีขา้พเจา้เชอืวา่หลักฐานการสอบบัญชทีขีา้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอ
และเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอนื 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอนื ขอ้มูลอนืประกอบดว้ย ขอ้มูลซงึรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีอียู่ในรายงานประจําปีนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทใีนรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอนื และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชอืมันตอ่ขอ้มลูอนื 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทเีกยีวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขัดแยง้ทมีี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ไีดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอนืมกีารแสดงขอ้มูลทขีัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมอืขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สอืสารเรอืงดังกลา่วกบัผูบ้รหิารเพอืใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทแีสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ทรีับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสีําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชพี ทีสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์และรับผดิชอบเกยีวกับการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพอืใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มูลทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิดเผยเรือง
ทเีกยีวกับการดําเนนิงานตอ่เนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนนิงานตอ่เนืองเวน้แตผู่บ้รหิารมี
ความตังใจทจีะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไมส่ามารถดําเนนิงานตอ่เนอืงตอ่ไปได ้

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีัตถปุระสงคเ์พอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที
ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทมีอียูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคัญเมอืคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการ
ใชง้บการเงนิเหลา่น ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบแุละประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่วา่จะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือตอบสนองตอ่ความเสียงเหลา่นัน และได ้
หลักฐานการสอบบัญชทีเีพยีงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสยีงทไีมพ่บ
ขอ้มูลทีขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซงึเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสียงทีเกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนืองจากการทจุรติอาจเกยีวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลทไีม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกยีวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พอืวัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีผีูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งซงึจัดทําขนึโดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกยีวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนนิงานต่อเนืองของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีไีดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสําคัญทเีกยีวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอีาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทมีสีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ในงบการเงนิทเีกยีวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลยีนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขนึอยูก่บัหลักฐานการสอบบัญชทีไีดร้ับจนถงึวันทใีนรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอื
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนอืง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรปูแบบททํีาใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทคีวรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้อืสารกบัผูบ้รหิารในเรอืงตา่งๆ ทสีําคัญ ซงึรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทไีดว้างแผนไว ้ประเด็น
ทมีนัียสําคัญทพีบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทมีนัียสําคัญในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(นางสาวชมภนุูช แซแ่ต)้                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั 
กรงุเทพฯ 22 เมษายน 2565 
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรัพย์ 7

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4 8,906,783,679.49 6,833,397,253.75

เงนิฝากธนาคาร 5 545,101,123.35 451,611,416.93

ลกูหนจีากดอกเบยี 5 408,361.59 273,780.98

ลกูหนจีากสญัญาอนุพันธ์ 3, 5, 6 17,787,341.01       -                       

รวมสนิทรัพย์ 9,470,080,505.44 7,285,282,451.66

หนสีนิ 7

เจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 34,488,715.43 31,124,363.97

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ์ 3, 5, 6 3,940,027.46         90,637,046.50       

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 8,752,682.83 7,480,152.85

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 61,254.19 41,067.09             

เจา้หนอีนื 5 193,485.87 294,028.24

หนสีนิอนื 278,312.34 188,230.81

รวมหนสีนิ 47,714,478.12 129,764,889.46

สนิทรัพยส์ทุธิ 9,422,366,027.32 7,155,517,562.20

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,752,645,244.24 3,098,203,756.31

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 1,720,377,754.76 664,215,404.69

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 3,949,343,028.32 3,393,098,401.20

สนิทรัพยส์ทุธิ 9,422,366,027.32 7,155,517,562.20

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 25.1086                23.0957                

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทังหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 375,264,524.4245  309,820,375.6309  

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

Fidelity Funds – Global Technology Fund * 9,002,399.97 8,906,783,679.49       100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 8,906,783,679.49  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 5,171,621,181.39 บาท) 8,906,783,679.49  100.00

* Fidelity Funds – Global Technology Fund มนีโยบายมุง่หาผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททัวโลก

ทมีกีารพัฒนาดา้นผลติภณัฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อนัจะนํามาซงึประโยชนอ์ยา่งสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนา

ทางเทคโนโลยี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

Fidelity Funds – Global Technology Fund * 7,743,226.35 6,833,397,253.75       100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 6,833,397,253.75  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 3,702,792,595.04 บาท) 6,833,397,253.75  100.00

* Fidelity Funds – Global Technology Fund มนีโยบายมุง่หาผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททัวโลก

ทมีกีารพัฒนาดา้นผลติภณัฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อนัจะนํามาซงึประโยชนอ์ยา่งสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนา

ทางเทคโนโลยี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยี

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได ้ 3

รายไดด้อกเบยี 5 1,319,636.80 682,513.81

รวมรายได ้ 1,319,636.80 682,513.81

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 92,921,268.37 53,485,339.87

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 2,787,638.03 1,604,560.23

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 4,646,063.41 2,674,267.01

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 81,000.00 56,000.00

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 12,005,450.15 10,184,470.11

รวมคา่ใชจ้า่ย 112,441,419.96 68,004,637.22

ขาดทนุสทุธิ (111,121,783.16) (67,322,123.41)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไรสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 170,921,986.35 197,735,572.57

รายการกําไรสทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 604,557,839.39 2,448,561,110.23

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากสญัญาอนุพันธ์ (211,921,980.00) 20,784,210.00

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากสญัญาอนุพั 6, 7 104,484,360.05 (5,389,623.50)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ (477,850.00) 252,090.00

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยีังไมเ่กดิขนึ 667,564,355.79 2,661,943,359.30

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 556,442,572.63 2,594,621,235.89

หกั ภาษีเงนิได ้ 3 (197,945.51) (102,377.01)

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหกัภาษีเงนิได ้ 556,244,627.12 2,594,518,858.88

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565

2565 2564

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 556,244,627.12 2,594,518,858.88

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 5,156,206,337.28 5,342,108,616.48

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (3,445,602,499.28) (3,819,542,601.90)

การเพมิขนึของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 2,266,848,465.12 4,117,084,873.46

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 7,155,517,562.20   3,038,432,688.74   

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 9,422,366,027.32 7,155,517,562.20

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 309,820,375.6309 228,196,964.7492

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 205,120,617.6263 284,078,497.1437

หกั : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (139,676,468.8327) (202,455,086.2620)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 375,264,524.4245 309,820,375.6309

บาท

หน่วย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลย ี
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565 

1. ขอ้มลูทวัไป 

กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลย ี(“กองทนุ”) จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมอืวันท ี10 มนีาคม 2560 มเีงนิทนุจดทะเบยีนจํานวน 5,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจ้ัดการกองทนุ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซอืคนืหน่วยลงทุนไม่กําหนดระยะเวลาสนิสดุของโครงการ โดยเนน้การลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชือกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class  
Y-ACC-USD จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ ซงึบรหิารและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. คดิเป็นอัตราเฉลยีตอ่ปีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ ทังนีกองทนุจะเขา้ทําสญัญาอนุพันธ ์
(Derivatives) ซงึมวีัตถปุระสงคเ์พอืป้องกนัความเสยีง (Hedging) จากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ 

กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนินีไดจ้ัดทําขนึตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสีําหรับกองทนุรวมและกองทุนสํารองเลียงชพีทสีมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบิัตทิางบัญช”ี) สว่นเรอืงทแีนวปฏบิัตทิางบัญชไีม่ไดกํ้าหนด
ไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกโดยสภาวชิาชพีบัญช ี

งบการเงนิของกองทุนไดจ้ัดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซงึการจัดทํางบการเงนิดังกลา่วเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพือความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิทีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ัดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขนึโดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีสํีาคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วันทกีองทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ  

- เงนิลงทนุในกองทนุรวมทเีสนอขายในตา่งประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุ
ครังลา่สดุ ณ วันทวีัดคา่เงนิลงทนุ 

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ  

ราคาทนุของเงนิลงทนุทจํีาหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลยีถว่งนําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดด้อกเบยีรับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบยีทแีทจ้รงิ  

คา่ใชจ้า่ยรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง     

เมอืมกีารจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสงิตอบแทนสทุธทิไีดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทนุ 

บัญชทีเีป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

บัญชทีเีป็นเงนิตราตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลยีน ณ วันเกดิรายการ สนิทรัพยแ์ละหนีสนิทเีป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วันสนิปีแปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลยีน ณ วันนัน และสัญญาอนุพันธ ์ณ วันทเีกดิ
รายการ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราตามสญัญา 
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ณ วันสนิปี กําไรหรอืขาดทนุทยีังไมเ่กดิขนึจากสญัญาอนุพันธท์ยีังไมค่รบกําหนด คํานวณโดยปรับสญัญาอนุพันธ ์ณ วันสนิ
ปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท์มีอีายคุงเหลอืเชน่เดยีวกัน โดยแสดงรวมในลกูหนีหรอืเจา้หนี
จากสญัญาอนุพันธใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ผลตา่งของอัตราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจากการแปลงคา่รับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจา่ย 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบญัช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการหลายประการ 
ซงึมผีลกระทบตอ่จํานวนเงนิทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพย ์หนีสนิ รายได ้คา่ใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับสนิทรัพยแ์ละ
หนสีนิทอีาจเกดิขนึ ซงึผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทปีระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลยีนทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกยีวกบัการซอืขายเงนิลงทนุ 

กองทนุไดซ้อืขายเงนิลงทนุในระหวา่งปี สรปุไดด้ังน ี

 บาท 

 2565  2564 

ซอืเงนิลงทนุ 1,743,034,700.00     1,789,046,100.00  

ขายเงนิลงทนุ 445,128,100.00        530,528,240.00  

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันทสีําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอนื ซงึมีผูถ้ือหุน้และ/หรือกรรมการ
เดยีวกนักบับรษัิทจัดการและกองทนุ รายการทสีําคัญดังกลา่วสําหรับปีสนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2565 และ 2564 มดีังตอ่ไปน ี

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 92,921,268.37  53,485,339.87  ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)      

รายไดด้อกเบยี 74,648.16  86,202.48  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 4,646,063.41  2,674,267.01  ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 751,229.97  650,016.00    ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนยีมบรกิารอนื ๆ 1,301,206.18  817,076.20  ราคาตลาด 

ซอืเงนิตราตา่งประเทศ 1,157,969,450.00  1,467,767,600.00  ตามทรีะบใุนสญัญา 

ขายเงนิตราตา่งประเทศ 2,074,798,500.00  2,526,805,120.00  ตามทรีะบใุนสญัญา 
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ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 และ 2564 กองทนุมยีอดคงเหลอืทมีสีาระสําคัญกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั ดังน ี   

                                                                                                                                      
 บาท 

 2565  2564 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนยีมการจัดการคา้งจา่ย 8,200,075.33  7,001,538.06 

เจา้หนอีนื 193,485.87  294,028.24 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)   

เงนิฝากธนาคาร 29,797,203.91  47,862,824.74 

ลกูหนจีากดอกเบยี 19,556.76  31,478.10 

ลกูหนจีากสญัญาอนุพันธ ์ 8,952,432.68  - 

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ ์ 2,215,652.46  7,992,000.00 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 217,488.29  134,602.52 

 

6. อนุพนัธท์างการเงนิตามมลูคา่ยตุธิรรม 

 บาท 

  2565 

 จํานวนเงนิตาม  มลูคา่ยตุธิรรม 

 สญัญา  สนิทรัพย ์  หนสีนิ 

สญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 3,575,166,475.00  17,787,341.01  3,940,027.46 
 

 บาท 

  2564 

 จํานวนเงนิตาม  มลูคา่ยตุธิรรม 

 สญัญา  สนิทรัพย ์  หนสีนิ 

สญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 4,300,662,450.00  -  90,637,046.50 

 

7. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครอืงมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทจีะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทจีะจ่ายเพือโอนหนีสนิใหผู้อ้นื โดยรายการ
ดังกลา่วเป็นรายการทเีกดิขนึในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้อืและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทวีัดมลูคา่ กองทนุใชร้าคาเสนอซอื
ขายในตลาดทมีสีภาพคลอ่งในการวัดมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนีสนิซงึแนวปฏบัิตทิางบัญชทีเีกยีวขอ้งกําหนดให ้
ตอ้งวัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทไีม่มตีลาดทมีสีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนีสนิทมีลีักษณะเดยีวกัน
หรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซอืขายในตลาดทมีสีภาพคลอ่งได ้กองทนุจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนคิการประเมนิ
มลูคา่ทเีหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทสีามารถสงัเกตไดท้เีกยีวขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนีสนิทจีะวัด
มลูคา่ยตุธิรรมนันใหม้ากทสีดุ 
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ตารางต่อไปนีแสดงถงึเครอืงมอืทางการเงนิทวีัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลคา่ความแตกตา่ง
ของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดด้ังน ี

- ราคาเสนอซอืขาย (ไมต่อ้งปรับปรงุ) ในตลาดทมีสีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนสีนิอยา่งเดยีวกนั (ขอ้มลูระดับท ี1) 

- ขอ้มลูอนืนอกเหนือจากราคาเสนอซอืขายซงึรวมอยูใ่นระดับท ี1 ทสีามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มลูราคาตลาด) หรอื
โดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทคํีานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์นหรอืหนสีนินัน (ขอ้มลูระดับท ี2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนีสนิซงึไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลทสีามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทไีม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับท ี3) 

 
 

บาท 
 

ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 

 ระดับท ี1  ระดับท ี2  ระดับท ี3  รวม 

สนิทรัพย ์        

กองทนุ -  8,906,783,679.49  -  8,906,783,679.49 

ตราสารอนุพันธ ์ -  17,787,341.01  -  17,787,341.01 

หนสีนิ        

ตราสารอนุพันธ ์ -  3,940,027.46  -  3,940,027.46 
 
 

 
บาท 

 
ณ วันท ี31 มนีาคม 2564 

 ระดับท ี1  ระดับท ี2  ระดับท ี3  รวม 

สนิทรัพย ์        

กองทนุ -  6,833,397,253.75  -  6,833,397,253.75 

หนสีนิ        

ตราสารอนุพันธ ์ -  90,637,046.50  -  90,637,046.50 
 

เครอืงมอืทางการเงนิซงึซอืขายในตลาดทไีมไ่ดถ้กูพจิารณาวา่มสีภาพคลอ่งแตถ่กูประเมนิคา่จากราคาตลาดทมีกีารอา้งองิ
ไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซอืขายโดยผูค้า้หรอืแหล่งกําหนดราคาทเีป็นทางเลอืกซงึไดร้ับการสนับสนุนจากขอ้มูลที
สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับท ี2 เครอืงมอืทางการเงนิเหล่านีประกอบดว้ยเงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และ
อนุพันธใ์นตลาดซอืขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชนัของมลูคา่ยตุธิรรม 

ความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยี 

ความเสียงดา้นอัตราดอกเบียคือความเสยีงทีมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิจะเปลียนแปลงไป
เนอืงจากการเปลยีนแปลงอัตราดอกเบยีในตลาด 
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ตารางตอ่ไปนไีดส้รปุความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยีของกองทนุ ซงึประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนสีนิทางการเงนิของ
กองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบยี 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2565 

 มอัีตราดอกเบยี 
ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบยี
คงท ี

 
 

ไมม่อัีตราดอกเบยี 

 

รวม    

สนิทรัพยท์างการเงนิ      
เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรม  -  - 8,906,783,679.49  8,906,783,679.49 

เงนิฝากธนาคาร 545,101,123.35  - -  545,101,123.35 

ลกูหนจีากดอกเบยี -  - 408,361.59  408,361.59 

ลกูหนจีากสญัญาอนุพันธ ์ -  - 17,787,341.01  17,787,341.01 

หนสีนิทางการเงนิ       
เจา้หนจีากการรับซอืคนื
หน่วยลงทนุ -  - 34,488,715.43  34,488,715.43 

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ ์ -  - 3,940,027.46  3,940,027.46 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  - 8,752,682.83  8,752,682.83 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  - 61,254.19  61,254.19 

เจา้หนอีนื -  - 193,485.87  193,485.87 

หนสีนิอนื -  - 278,312.34  278,312.34 
 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2564 

 มอัีตราดอกเบยี 
ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบยี
คงท ี

 
 

ไมม่อัีตราดอกเบยี 

 

รวม    

สนิทรัพยท์างการเงนิ      
เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรม  -  - 6,833,397,253.75  6,833,397,253.75 

เงนิฝากธนาคาร 451,611,416.93  - -  451,611,416.93 

ลกูหนจีากดอกเบยี -  - 273,780.98  273,780.98 

หนสีนิทางการเงนิ       
เจา้หนจีากการรับซอืคนื
หน่วยลงทนุ -  - 31,124,363.97  31,124,363.97 

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ ์ -  - 90,637,046.50  90,637,046.50 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  - 7,480,152.85  7,480,152.85 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  - 41,067.09  41,067.09 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2564 

 มอัีตราดอกเบยี 
ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบยี
คงท ี

 
 

ไมม่อัีตราดอกเบยี 

 

รวม    

หนสีนิทางการเงนิ       

เจา้หนอีนื -  - 294,028.24  294,028.24 

หนสีนิอนื -  - 188,230.81  188,230.81 
 

ความเสยีงดา้นเครดติ 

กองทุนมีความเสยีงดา้นเครดติทอีาจเกดิจากการทคีู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันทรีะบุไวใ้นเครืองมือทาง
การเงนิ เนืองจากกองทนุมลีกูหนี อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสนั กองทนุจงึ
ไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหน ี

ความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน 

ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 และ 2564 กองทนุมบัีญชทีเีป็นเงนิตราตา่งประเทศดังน ี

 ดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 

รายการ 2565  2564 

เงนิลงทนุ (มลูคา่ยตุธิรรม) 267,551,327.11  218,668,712.12 
 

กองทุนไดทํ้าสัญญาอนุพันธ  ์เพือคุม้ครองความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของเงนิลงทุนทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสยีงดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสยีงดา้นตลาดเนืองจากมเีงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซงึผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขนึอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซงึสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบตอ่ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกตราสาร ทังนีขนึอยู่กับประเภทของธุรกจิของผู ้
ออกตราสารวา่มคีวามสัมพันธก์ับความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพมิขนึหรอืลดลง
ได ้

การบรหิารความเสยีง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund จะวเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคาของ
หลักทรัพย ์โดยกองทนุมนีโยบายมุง่หาผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททัวโลกทมีกีารพัฒนาดา้น
ผลติภัณฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซงึประโยชนอ์ยา่งสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทางเทคโนโลย ี

8. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินไีดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมอืวันท ี22 เมษายน 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร 
จํากัด (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Wellington Management Company LLP  Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Invesco Asset Management  Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

Nippon Life India Asset Management 
Limited 

Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Franklin Resources, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 22 เมษายน 2565
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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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