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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวช ัน่และเทคโนโลยเีพือ่การเลีย้งชพี (B-INNOTECHRMF) 

 ในชว่งไตรมาส 3 ของปีนี้ ตลาดหุน้โลกปรับตัวลงเล็กนอ้ยที ่-1% ซึง่เป็นการลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 6 ไตรมาส โดย
ตลาดหุน้ท่ัวโลกไดร้ับปัจจัยกระทบความกังวลของนักลงทุนในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การแพร่กระจายของ COVID-19 
โดยเฉพาะสายพันธุช์นดิใหม่ ตัวเลขเศรษฐกจิที่อ่อนแรงลงมาบา้ง การคาดการณ์ในเรือ่งกลับปรับทศิทางของนโยบายการเงนิ
จากผ่อนคลายเป็นตงึตัวมากขึน้ นอกจากนัน้แลว้ปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับเรือ่งของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่ปรับตัวสงูขึน้ 
ทําใหนั้กลงทุนเกดิความกังวลเกีย่วกับตน้ทุนของบรษัิทต่างๆทีจ่ะเร่งตัวขึน้และอาจกดดันอัตรากําไรของบรษัิทได ้ขณะเดยีวกัน 
การคุมเขม้เรือ่งมาตรการจากทางการจนียังบรษัิทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลย ีการศกึษา อสังหารมิทรัพย์
ไดส้รา้งความกังวลและขอ้สงสยัถงึทศิทางนโยบายและแนวโนม้เศรษฐกจิในระยะถัดไปของจนี 

ในดา้นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยีแมว้่าจะปรับตัวลงเช่นกันในช่วงเดือน ก.ย. แต่ถา้นับทัง้ช่วงไตรมาส 3 ยังคงสามารถ
สรา้งผลตอบแทนไดเ้ป็นบวกที่ 1.4% (พิจารณาจากดัชนี  MSCI World Information Technology Index) นําโดยกลุ่ม 
Software และ Electronics Equipment ขณะที่กลุ่ม IT Services ใหผ้ลตอบแทนต่ําที่สุด โดยแนวโนม้ผลประกอบการของหุน้
กลุ่มเทคโนโลยียังคงสดใสจากอุปสงค์ทางดา้น Digital Transformation ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงของ
อตุสาหกรรม ณ ขณะนี้อยูท่ีป่ระเด็นเรือ่งหว่งโซอ่ปุทาน และการขนสง่ ซึง่คาดวา่จะคลีค่ลายลงไดใ้นระยะถัดไป 

 กองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี
ยังคงอยูในระดับแข็งแกร่งสอดคลอ้งกับความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหกั้บผูถ้ือหุน้ในระยะยาว ผูจั้ดการกองทุนยังคง
เนน้ลงทนุในหุน้กลุม่เทคโนโลยขีนาดใหญท่ีม่คีุณภาพด ีดว้ยเชือ่วา่หุน้กลุ่มนี้จะยังคงมแีนวโนม้ทีจ่ะสามารถสรา้งผลตอบแทนได ้
ดกีว่าหุน้เทคที่เป็น Hyper growth และมีระดับมูลค่าสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุน้ยังคงมีความไม่แน่นอนที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความผันผวนไดอ้กีในช่วงที่เหลอืของปีนี้ รวมถงึหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความอ่อนไหวกับการปรับขึน้ของอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาดในระดับที่ต่ํากว่า ขณะที่ความสามารถในการสง่ต่อตน้ทุนไปยังผูบ้รโิภคได ้ชว่ยใหผ้ลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและตน้ทุน
วัตถุดบิทีส่งูขึน้ตอ่หุน้เทคโนโลยขีนาดใหญ่อกีดว้ย ในแง่ของ Sub-Sector กลุม่บรษัิททีจ่ะไดป้ระโยชนใ์นระยะถัดไปคอื บรษัิทที่
สามารถปรับตัวเป็น Hybrid คอืไดร้ับประโยชน์ทัง้สถานการณ์ Work from Home และสถานการณ์ปกตไิด ้นอกจากนัน้ บรษัิทที่
การดําเนนิงานตอ้งอาศัยความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน่ Software, Sensors, Network, Semiconductors, IT Services 
จะไดร้ับประโยชนอ์ยา่งมาจากทศิทางเรือ่ง Digitalization การปรับเปลีย่นทศิทางเศรษฐกจิและสงัคมเขา้สู ่Green Economy 

สําหรับการลงทุนตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุน B-INNOTECHRMF มีมูลค่า   
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 5,594.73 ลา้นบาท หรือ 21.1213 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการ
ดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 41.48% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 
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 11 ตุลาคม 2561 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 11 ตุลาคม 2561 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 11 ตุลาคม 2561 

4. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 11 ตุลาคม 2561 

5. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 11 ตุลาคม 2561 

6. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 11 ตุลาคม 2561 

7. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 11 ตุลาคม 2561 

8. นายเจฟ สธุโีสภณ 11 ตุลาคม 2561 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 11 ตุลาคม 2561 

10. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 11 ตุลาคม 2561 

11. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 11 ตุลาคม 2561 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลยเีพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 
5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลคา่ที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน เนน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(Feeder Fund) มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) และเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF)   

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) 
ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจ
ลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมถงึอาจลงทนุใน Derivatives และ Structured Note 

Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสาร
ทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่ีการพัฒนาดา้นผลติภัณฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้
และการพัฒนาทางเทคโนโลย ี

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลยี
เพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษัิท
จัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การยกเลกิหลักเกณฑ์
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่
หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 
ยกเลกิการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ
การแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุกรณีถอื
หนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากัด  

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธ ิ
ออกเสยีง โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หนว่ยลงทนุในสว่นทีถ่อืเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

2. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต 
และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การรับชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ และการชําระเงนิ 
คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุ และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนื
หนว่ยลงทนุ เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay 
หรอื Bill Payment เป็นตน้ เพือ่รองรับการ
ใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

4. การดําเนนิการของบรษัิท
จัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่ี
หลักฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบ 
และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้น
เว็บไซตข์องสํานักงาน ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตเุลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.ย. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 59 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่11 ต.ค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)        20.6306        19.2209        14.9289 - - 10.0000 

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-INNOTECHRMF 2.38 9.89 41.48 - - 28.57 

เกณฑม์าตรฐาน2 6.15 20.32 39.15 - - 31.17 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
  ของผลการดําเนนิงาน 

11.863 12.613 14.63 - - 20.27 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
  ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.323 14.683 17.85 - - 24.65 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

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

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

 
ลกัษณะสําคญัของกองทุนหลกั  
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 : มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ NAV 

ในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกที่มีการพัฒนาดา้นผลติภัณฑก์ระบวนการ 
หรือบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และการ
พัฒนาทางเทคโนโลย ี

ดชันชีีว้ดั : MSCI AC World Information Technology (N) 
ผูจ้ดัการกองทนุ : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
เว็บไซต:์ https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/ 

tab-performance-risk 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

* ตัง้แตจั่ดตัง้ Class Y-ACC-USD 
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ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 
แหลง่ทีม่า: Fidelity International ณ วันที ่30 กันยายน 2564  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  5,306,467,593.61   94.85  

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

    หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

        Fidelity Funds - Global Technology Fund    5,306,467,593.61         94.85 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  345,317,652.73   6.17  

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA          35,804,041.09           0.64 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)  309,513,611.64   5.53  

      

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 5,594,725,154.69 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 21.1213 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

35.80  0.64 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตุลาคม 2564 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 34,967,652.19 
2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 274,545,959.45 
3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 35,804,041.09 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (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 อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 

 

  

B-INNOTECHRMF l 11



คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 
ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 41,002.85 1.000 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,230.09 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,050.14 0.050 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 4,446.30 0.108 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,325.13 0.032 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 50,054.51 1.221 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน  

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี– 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 
กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ
จากมูลคา่ทีต่ํ่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่
ผ่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในตา่งประเทศ ซึง่เนน้ลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชันและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือการเลียงชีพ 
(“กองทุน”) ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันท ี30 กันยายน 2564 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีสีําคัญ 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชันและเทคโนโลยเีพอื
การเลยีงชพี ณ วันท ี30 กันยายน 2564 ผลการดําเนนิงาน และการเปลยีนแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกัน โดย
ถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญตามแนวปฏบัิตทิางบัญชวีา่ดว้ยการบัญชสีําหรับกจิการทดํีาเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุตามที
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุตามขอ้กําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีกํีาหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนสว่นทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้
ไดป้ฏบัิตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอนืๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชอืว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี
ขา้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารกองทนุตอ่งบการเงนิ  

ผูบ้รหิารกองทุนมหีนา้ทรีับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามแนวปฏบิัติ
ทางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสีําหรับกจิการทดํีาเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามทสีมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกยีวกับการควบคุมภายในที
ผูบ้รหิารกองทุนพจิารณาว่าจําเป็นเพือใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนือง 
เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนนิงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนินงาน
ต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนมคีวามตังใจทจีะเลกิกองทุนหรอืหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนืองต่อไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีัตถุประสงคเ์พอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซีงึรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชอืมันอย่างสมเหตสุมผลคอืความเชอืมันในระดับสงูแตไ่ม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันวา่การปฏบิัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สาระสําคัญทีมอียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสําคัญเมือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่รายการทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตัดสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง            
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบแุละประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่วา่จะเกดิ
จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือตอบสนองตอ่ความเสียง
เหลา่นัน และไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีเีพยีงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเสยีงทไีม่พบขอ้มูลทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซงึเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสยีงที
เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนืองจากการทุจรติอาจเกยีวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทไีม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
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- ทําความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทเีกยีวขอ้งกับการตรวจสอบ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบทเีหมาะสม
กับสถานการณ์ แตไ่ม่ใชเ่พอืวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของ
กองทนุ 

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีผีูบ้รหิารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งซงึจัดทําขนึโดยผูบ้รหิารกองทนุ 

- สรุปเกยีวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนนิงานตอ่เนืองของผูบ้รหิารกองทนุและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีไีดร้ับ สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสําคัญทเีกยีวกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทอีาจ
เป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมนีัยสําคัญตอ่ความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานตอ่เนืองหรอืไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีมสีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีอง
ขา้พเจา้โดยใหส้งัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทเีกยีวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วไม่เพยีงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลยีนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีไีดร้ับจนถงึวันที
ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห ้
กองทุนตอ้งหยุดการดําเนนิงานตอ่เนือง 

- ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงนิแสดง
รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบททํีาใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทคีวรหรอืไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้อืสารกับผูบ้รหิารกองทุนในเรอืงตา่ง ๆ ทสีําคัญ ซงึรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมนัียสําคัญทีพบจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีมนัียสําคัญในระบบการควบคมุภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 

บรษัิท เอส พ ี ออดทิ จํากดั 

 
 

( นายเกยีรตศิักด ิวานชิยห์านนท ์) 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี9922 

 
 

กรงุเทพมหานคร 
วันท ี11 พฤศจกิายน 2564 
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(หนว่ย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 5,306,467,593.61   1,763,830,859.55   

เงนิฝากธนาคาร 5 355,705,168.88      110,690,596.87     

ลกูหนจีากดอกเบยี 5 213,485.13            48,575.50             

สนิทรัพยอ์นุพันธ์ 7 -                       126,000.00            

รวมสนิทรัพย์ 5,662,386,247.62   1,874,696,031.92   

หนสีนิ

เจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 10,601,001.28       6,209,434.36         

หนสีนิอนุพันธ์ 7 51,552,527.70       6,763,059.80         

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 5,241,207.95         1,692,808.42         

หนสีนิอนื 266,356.00            24,183.48             

รวมหนสีนิ 67,661,092.93       14,689,486.06       

สนิทรัพยส์ทุธิ 5,594,725,154.69   1,860,006,545.86   

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,648,850,325.45   1,245,909,482.56   

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 1,383,767,747.22 260,296,620.83

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 1,562,107,082.02 353,800,442.47

สนิทรัพยส์ทุธ ิ 5,594,725,154.69   1,860,006,545.86   

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 21.1213                14.9289                

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 264,885,032.5445  124,590,948.2555  

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี B-INNOTECHRMF l 17



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(หนว่ย) (บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

หนว่ยลงทนุ

Fidelity Funds - Global Technology Fund (Y-ACC-USD) 5,264,953.07 5,306,467,593.61      100.00          

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 5,306,467,593.61  100.00        

รวมเงนิลงทนุ 5,306,467,593.61  100.00        

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(หนว่ย) (บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

หนว่ยลงทนุ

Fidelity Funds - Global Technology Fund (Y-ACC-USD) 2,639,362.20 1,763,830,859.55     100.00          

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 1,763,830,859.55 100.00        

รวมเงนิลงทนุ 1,763,830,859.55 100.00        

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้
รายไดด้อกเบยี 5 662,118.26 248,803.34

รวมรายได ้ 662,118.26 248,803.34

คา่ใชจ้า่ย

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 43,873,050.05       12,112,184.01       

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,316,191.64 363,365.45

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 2,193,652.47 605,609.08

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 46,950.00 46,750.00

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 5 6,091,282.67 3,006,368.25

รวมคา่ใชจ้า่ย 53,521,126.83 16,134,276.79

ขาดทนุสทุธิ (52,859,008.57) (15,885,473.45)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ -                       (1,169,850.83)

รายการกําไรสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 1,433,216,994.06 355,431,265.78

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากตราสารอนุพันธ์ (126,881,945.00) (17,943,551.25)

รายการขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากตราสารอนุพันธ์ (44,915,467.90) (8,040,097.07)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ (253,933.04) 230,294.44

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 1,261,165,648.12 328,508,061.07

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 1,208,306,639.55 312,622,587.62

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี
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(หนว่ย : บาท)

2564 2563

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 1,208,306,639.55 312,622,587.62

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 3,070,011,324.85   1,417,268,753.17  

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (543,599,355.57) (304,445,210.42)

การเพมิขนึของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 3,734,718,608.83 1,425,446,130.37

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 1,860,006,545.86   434,560,415.49     

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 5,594,725,154.69 1,860,006,545.86

(หนว่ย : หนว่ย)

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 124,590,948.2555 38,780,521.2397

บวก  : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 169,091,430.5193 109,993,167.6431

หัก  : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (28,797,346.2303) (24,182,740.6273)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 264,885,032.5445  124,590,948.2555  

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
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กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสนิสดุวันท ี30 กนัยายน 2564 
         
 

1. ลักษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชนัและเทคโนโลยเีพอืการเลยีงชพี 

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือการเลียงชีพ (“กองทุน”) ไดร้ับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ใหเ้ป็นกองทุนเปิดเมอืวันท ี11 ตลุาคม 2561 ปัจจุบันมี
เงนิทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,000 ลา้นบาท โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) 
เป็นผูจ้ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซอืคนืหน่วยลงทุน ไมกํ่าหนดระยะเวลาสนิสดุของโครงการ โดยมนีโยบายการลงทุนที
เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) คอื กองทุน Fidelity Funds - 
Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนดิหน่วยลงทุน (Share class) Y-ACC-USD สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 
(USD) กองทุนหลักบรหิารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxemburg) S.A. ทจีัดตังขนึภายใตก้ฎหมาย
ของประเทศลักเซมเบริก์ และอยูภ่ายใต ้UCITS โดยกองทนุหลักมนีโยบายลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททัวโลกทมีกีาร
พัฒนาดา้นผลติภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซงึประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และพัฒนาทาง
เทคโนโลย ีกองทนุจะลงทนุในกองทนุดังกลา่วโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ  

กองทุนจะลงทุนหรือมีไวใ้นสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในสกลุเงนิตา่งประเทศทกีองทนุถอือยูเ่ทยีบกับสกลุเงนิบาท ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ
ได ้

กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงนินีจัดทําขนึตามแนวปฏบัิตทิางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสีําหรับกจิการทดํีาเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรอืงทแีนวปฏบัิติ
ทางบัญชฉีบับนีไม่ไดกํ้าหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกโดยสภาวชิาชพีบัญชทีมีผีล
บังคับใชใ้นรอบระยะเวลาบัญชนัีน 

งบการเงนิกอ่นปีปัจจุบันกองทนุไดจ้ัดทํางบการเงนิตามหลักเกณฑแ์ละรูปแบบทกํีาหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับท ี106  
เรอืง การบัญชสีําหรับกจิการทดํีาเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ   

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขนึจากงบการเงนิตามกฎหมายทเีป็นภาษาไทย ในกรณีทมีคีวามหมายขดัแยง้กนัหรอืมี
ความแตกตา่งในการตคีวามระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีรมิมผีลบังคับใชใ้นปีปัจจบัุน 

กองทุนไดนํ้าแนวปฏบัิตทิางบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่     
ทอีอกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซงึมผีลบังคับใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีเีรมิในหรอืหลังวันท ี1 มกราคม 2563 มา
ถอืปฏบัิต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขีนึเพอืใหม้เีนือหาเท่าเทยีมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ป็นการปรับปรุงถอ้ยคําและคําศัพท ์การตคีวามและ
การใหแ้นวปฏบัิตทิางการบัญชกีับผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลา่วมาถอืปฏบัิตนิีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคัญตอ่งบการเงนิของกองทนุ 
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3.2 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญช ี

ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2563 กองทุนไดถ้ือปฏบัิตติามแนวปฏบัิตทิางบัญชเีป็นครังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการ
เงนิงวดก่อนทแีสดงเปรียบเทยีบทังนีการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชซีงึเป็นแนวทางทสีามารถกระทําไดต้าม
ขอ้กําหนดของแนวทางปฏบัิตทิางบัญช ีโดยนโยบายการบัญชทีเีปลยีนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏบัิตทิางบัญชี
มาถอืปฏบัิตมิดีังน ี

สนิทรัพยท์างการเงนิและหนสีนิทางการเงนิ 

การจัดประเภทและการวัดมลูคา่ 

สนิทรัพยท์างการเงนิทังหมดจะจัดประเภทเป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทวีัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

หนีสนิทางการเงนิทังหมดจะจัดประเภทเป็นหนีสนิทางการเงนิทวีัดมูลค่าภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเวน้
หนสีนิอนุพันธจ์ะตอ้งวัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

ตน้ทุนในการทํารายการซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าของสนิทรัพยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทแีสดงดว้ยมูลค่า
ยตุธิรรมจะรับรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยทันทเีมอืเกดิขนึ 

4. สรปุนโยบายการบัญชทีสีําคญั 

4.1 เครอืงมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชทีปีฏบัิตใิชต้ังแตว่นัท ี1 ตลุาคม 2563 

สนิทรัพยท์างการเงนิและหนสีนิทางการเงนิ 

การรับรูร้ายการและการวัดมลูคา่เมอืเรมิแรก 

กองทุนรับรูร้ายการเมอืเรมิแรกของสนิทรัพยแ์ละหนีสนิทางการเงนิจะรับรูใ้นวันทมีกีารตกลงกัน (Trade date) คอื
วันทกีองทนุมขีอ้ผกูมัดทจีะซอืหรอืขายเงนิลงทนุ  

กองทนุจะรับรูร้ายการเมอืเรมิแรกของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยตน้ทนุในการทํารายการ
ซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าของสนิทรัพยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทแีสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ย
ทันทเีมอืเกดิขนึ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูคา่ในภายหลัง 

สนิทรัพยท์างการเงนิทังหมดจะจัดประเภทเป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทวีัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  

หนีสนิทางการเงนิทังหมดจะจัดประเภทเป็นหนีสนิทางการเงนิทวีัดมูลคา่ภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเวน้
หนสีนิอนุพันธจ์ะตอ้งวัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

กําไรหรอืขาดทนุจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมในภายหลังของสนิทรัพยท์างการเงนิหรอืหนสีนิทางการเงนิที
วัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทนุตัดรายการสนิทรัพยท์างการเงนิ เฉพาะเมอืสทิธติามสญัญาทจีะไดร้ับกระแสเงนิสดจากสนิทรัพยท์างการเงนิ
หมดอาย ุหรอืเมอืโอนสนิทรัพยท์างการเงนิและโอนความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทังหมด
ของสนิทรัพยใ์หก้จิการอนื  

ณ วันทตีัดรายการสนิทรัพยท์างการเงนิ กองทนุตอ้งรับรูผ้ลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละผลรวมของ
สงิตอบแทนทคีาดวา่จะไดร้ับและคา้งรับในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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กองทนุตัดรายการหนสีนิทางการเงนิ เมอืภาระผกูพันทรีะบไุวใ้นสญัญาไดม้กีารปฏบัิตติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสนิสดุ 

ณ วันทตีัดรายการหนีสนิทางการเงนิ กองทุนตอ้งรับรูผ้ลแตกตา่งระหวา่งมูลคา่ตามบัญชขีองหนีสนิทางการเงนิที
ตัดรายการและสงิตอบแทนทจีา่ยและคา้งจา่ยรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

นโยบายการบัญชทีปีฏบัิตใิชก้อ่นวันท ี1 ตลุาคม 2563 

การวัดมลูคา่เงนิลงทนุ 

เงนิลงทุนจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วันทกีองทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ
ลงทนุประกอบดว้ย รายจา่ยซอืเงนิลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทังสนิทกีองทนุจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึเงนิลงทนุนัน 

เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุในตา่งประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุ ณ วันที
วัดคา่เงนิลงทนุ 

กําไรหรอืขาดทุนสทุธทิยีังไม่เกดิขนึจากการปรับมูลคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมูลคา่ยุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ณ วันทวีัดคา่เงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทจํีาหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลยีถว่งนําหนัก 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุถอืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วันทจํีาหน่ายเงนิลงทนุ 

4.2 ตราสารอนุพันธท์างการเงนิ 

กองทนุวัดมลูคา่สญัญาตราสารอนุพันธท์างการเงนิดว้ยราคายตุธิรรม 

กองทนุจะรับรูกํ้าไรหรอืขาดทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาดังกลา่วในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

4.3 การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดด้อกเบยี รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทแีทจ้รงิ  

สว่นเกนิมลูคา่หรอืตํากวา่มลูคา่ของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทเีหลอืของตราสารหนีและถอืเป็นสว่นหนงึ
ของรายไดด้อกเบยี 

คา่ใชจ้า่ยบันทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

4.4 การแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ 

รายการบัญชทีเีป็นเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลยีน ณ วันทเีกดิรายการ  

สนิทรัพยแ์ละหนีสนิทเีป็นตัวเงนิและเป็นเงนิตราตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นสกลุเงนิทใีชใ้นการดําเนนิงานโดยใชอั้ตรา
แลกเปลยีน ณ วันทรีายงาน 

ผลตา่งของอัตราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจากการแปลงคา่ใหร้ับรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทนุ ซงึไดแ้สดงไวใ้นกําไรขาดทนุสทุธิ
จากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ 
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4.5 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

บคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกันกับกองทนุ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทลีงทนุในสว่นไดเ้สยีของกองทนุ ตังแตร่อ้ยละ 
10 ของสว่นไดเ้สยีทังหมดทมีสีทิธอิอกเสยีงไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืฝ่ายบรหิาร ซงึประกอบดว้ยบคุคลที
รับผดิชอบในการจัดการกองทนุ หรอืมหีนา้ทกํีาหนดนโยบายหรอืตัดสนิใจเพอืใหก้องทนุบรรลวุัตถปุระสงคท์วีางไว ้

นอกจากน ีบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัยังหมายรวมถงึบคุคลหรอืกจิการทมีอํีานาจควบคมุกองทนุ หรอือยูภ่ายใต ้
อํานาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใตอ้ทิธพิลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทนุ 

4.6 บัญชปีรับสมดลุ 

สว่นหนงึของราคาขายหรอืราคารับซอืคนืของหน่วยลงทนุซงึเทา่กับจํานวนตอ่หน่วยของกําไรสะสมทยีังไมไ่ดแ้บง่สรร 
ณ วันทเีกดิรายการถกูบันทกึใน “บัญชปีรับสมดลุ” 

4.7 การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบัญช ีซงึ
มผีลกระทบตอ่จํานวนเงนิทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพย ์หนีสนิ รายได ้คา่ใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับสนิทรัพย์
และหนสีนิทอีาจเกดิขนึ ซงึผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทปีระมาณไว ้

5. รายการธรุกจิกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

กองทุนมรีายการธุรกจิทสีําคัญกับกจิการทเีกยีวขอ้งกัน ซงึประกอบดว้ยบรษัิทจัดการ บรษัิททมีผีูถ้อืหุน้หรอืผูถ้อืหน่วย
และ/หรอืกรรมการเดยีวกันกับบรษัิทจัดการ และกองทุนอนืทบีรหิารโดยบรษัิทจัดการเดยีวกัน รายการทสีําคัญดังกลา่ว
สําหรับปีสนิสดุวันท ี30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีังตอ่ไปน ี 

   (หน่วย : บาท) 
 2564 2563 นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั    
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 43,873,050.05 12,112,184.01 ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

    
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    
รายไดด้อกเบยี 56,042.88 58,296.26 อัตราตลาด 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 2,193,652.47 605,609.08 ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 61,018.18 20,492.68 ราคาตลาด 
คา่ธรรมเนยีมบรกิารอนื ๆ 651,736.90 275,205.04 ราคาตลาด 
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ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทนุมยีอดคงเหลอืทมีสีาระสําคัญกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัดังน ี

  (หน่วย : บาท) 
 2564 2563 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั   
คา่ธรรมเนยีมการจัดการคา้งจา่ย 4,915,847.95 1,573,550.47 

   
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)   
เงนิฝากธนาคาร 45,558,007.34 16,335,109.34 
ลกูหนจีากดอกเบยี 10,646.13 8,238.91 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 123,322.72 23,942.10 

   
 

6. ขอ้มลูเกยีวกบัการซอืขายเงนิลงทนุ  

กองทุนไดซ้อืขายเงนิลงทุนสําหรับปีสนิสดุวันท ี30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรปุไดด้ังน ี

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 
ซอืเงนิลงทนุ 2,109,419,740.00 1,009,515,656.00 

ขายเงนิลงทนุ - 17,299,140.00 
   

7. อนุพันธท์างการเงนิตามมลูคา่ยตุธิรรม 

สญัญาอนุพันธท์างการเงนิประกอบดว้ยสญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 กองทนุมจํีานวนเงนิตามสญัญาและมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพันธด์ังน ี

     (หน่วย : บาท) 
 จํานวนเงนิ  มลูคา่ยตุธิรรม 
 ตามสญัญา  สนิทรัพย ์  หนสีนิ 

สญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 2,080,526,900.00 - 51,552,527.70 

    

ณ วันท ี30 กนัยายน 2563 กองทนุมจํีานวนเงนิตามสญัญาและมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพันธด์ังน ี

     (หน่วย : บาท) 
 จํานวนเงนิ  มลูคา่ยตุธิรรม 
 ตามสญัญา  สนิทรัพย ์  หนสีนิ 

สญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 738,486,142.50 126,000.00 6,763,059.80 
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8. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรับเครอืงมอืทางการเงนิ 

8.1 การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

มูลคา่ยุตธิรรมเป็นราคาทจีะไดร้ับจากการขายสนิทรัพย ์หรอืจะจ่ายเพอืโอนหนีสนิในรายการทเีกดิขนึในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่า ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย์หรือหนีสนิทีมี
ลักษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซอืขายในตลาดทมีสีภาพคลอ่งได ้กองทุนจะประมาณมูลคา่ยุตธิรรม
และพยายามใชข้อ้มลูทสีามารถสงัเกตไดท้เีกยีวขอ้งกบัสนิทรัพยห์รอืหนสีนิทจีะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนันใหม้ากทสีดุ 

กองทนุวัดมลูคา่ยตุธิรรมโดยแบง่ตามลําดับขนัของขอ้มลูทสีามารถสงัเกตได ้และตามระดับความสําคัญของขอ้มลูที
ใชว้ัดมลูคา่ยตุธิรรม ซงึมดีังตอ่ไปน ี

- ระดับท ี1 เป็นราคาเสนอซอืขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทมีสีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพย ์หรอืหนีสนิอยา่ง
เดยีวกนัและกจิการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน ณ วันทวีัดมลูคา่ 

- ระดับที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสนิทรัพย์นันหรือหนีสนินัน
นอกเหนอืจากราคาเสนอซอืขายซงึรวมอยูใ่นขอ้มลูระดับ 1 

- ระดับท ี3 เป็นขอ้มลูทไีมส่ามารถสงัเกตไดส้ําหรับสนิทรัพยนั์นหรอืหนสีนินัน 

ณ วันท ี30 กันยายน 2564 กองทนุมสีนิทรัพยแ์ละหนีสนิทวีัดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมแสดงตามลําดับชนัของมลูคา่
ยตุธิรรม ดังน ี

(หน่วย : บาท) 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรัพย ์     
หน่วยลงทนุ - 5,306,467,593.61 - 5,306,467,593.61 
หนสีนิ      
สญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศ
ลว่งหนา้ - 51,552,527.70 - 51,552,527.70 

     

 

ณ วันท ี30 กันยายน 2563 กองทนุมสีนิทรัพยแ์ละหนีสนิทวีัดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมแสดงตามลําดับชนัของมลูคา่
ยตุธิรรม ดังน ี

(หน่วย : บาท) 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรัพย ์     
หน่วยลงทนุ - 1,763,830,859.55 - 1,763,830,859.55 
สญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศ
ลว่งหนา้ - 126,000.00 - 126,000.00 

หนสีนิ      
สญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศ
ลว่งหนา้ - 6,763,059.80 - 6,763,059.80 
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 กองทนุมกีารประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิตามหลักเกณฑด์ังน ี

- มูลค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทุนทไีม่มตีลาดซอืขายคล่องรองรับคํานวณโดยใชมู้ลค่าสนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วย 
ณ สนิวันทําการสดุทา้ย 

- มูลค่ายุตธิรรมของสัญญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยคํานวณโดยใชมู้ล
คา่ทปีระกาศโดยสถาบันการเงนิ 

ในระหวา่งปีปัจจบัุน ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชนัของมลูคา่ยตุธิรรม 

8.2 ความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยี 

ความเสยีงจากอัตราดอกเบยี คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีในตลาด ซงึอาจจะสง่ผล
กระทบต่อมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิ อย่างไรก็ตาม เนืองจากสนิทรัพย์และหนีสนิ
ทางการเงนิสว่นใหญอ่ยูใ่นประเภทระยะสนัและมอัีตราดอกเบยีทปีรับขนึลงตามอัตราตลาด หรอืมอัีตราดอกเบยีคงที
ซงึใกลเ้คยีงกบัอัตราดอกเบยีในปัจจบัุน 

ณ วันท ี30 กันยายน 2564 สนิทรัพยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทสีามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบยี ไดด้ังนี 

   (หน่วย : บาท) 

  อัตราดอกเบยี  

  ปรับขนึลง ไมม่ ี

  ตามราคาตลาด อัตราดอกเบยี 

สนิทรัพยท์างการเงนิ   

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  - 5,306,467,593.61 

เงนิฝากธนาคาร  355,705,168.88 - 

ลกูหนจีากดอกเบยี  - 213,485.13 

    

หนสีนิทางการเงนิ    

เจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ  - 10,601,001.28 

หนสีนิอนุพันธ ์  - 51,552,527.70 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  - 5,241,207.95 
    

 

ณ วันท ี30 กันยายน 2563 สนิทรัพยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทสีามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบยี ไดด้ังนี 

   (หน่วย : บาท) 

  อัตราดอกเบยี  

  ปรับขนึลง ไมม่ ี

  ตามราคาตลาด อัตราดอกเบยี 

สนิทรัพยท์างการเงนิ   

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  - 1,763,830,859.55 

เงนิฝากธนาคาร  110,690,596.87 - 

ลกูหนจีากดอกเบยี  - 48,575.50 
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   (หน่วย : บาท) 

  อัตราดอกเบยี  

  ปรับขนึลง ไมม่ ี

  ตามราคาตลาด อัตราดอกเบยี 

สนิทรัพยอ์นุพันธ ์  - 126,000.00 

หนสีนิทางการเงนิ    

เจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ  - 6,209,434.36 

หนสีนิอนุพันธ ์  - 6,763,059.80 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  - 1,692,808.42 
    

8.3 ความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน 

ความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน คอื ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ซงึ
อาจจะทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงตอ่มูลคา่ตราสารทางการเงนิ ความผันผวนตอ่รายไดห้รอืมูลคา่ของสนิทรัพยห์รอื
หนสีนิทางการเงนิ 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทนุมบัีญชทีเีป็นเงนิตราตา่งประเทศ ดังน ี

 (หน่วย : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) 

รายการ 2564 2563 

เงนิลงทนุ (มลูคา่ยตุธิรรม) 156,842,951.96 55,690,542.42 

กองทุนไดทํ้าส ัญญาอนุพันธเ์พือคุม้ครองความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของเงนิลงทุนทีเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ (ดหูมายเหต ุ7) 

8.4 ความเสยีงทเีกดิจากการไดร้ับชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุรวมตา่งประเทศลา่ชา้  

ความเสยีงทเีกดิจากการไดร้ับชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุรวมตา่งประเทศลา่ชา้ คอื ความเสยีงทเีกดิจาก
วันหยุดทําการของประเทศทกีองทุนลงทุนหรอืประเทศทเีกยีวขอ้งกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําใหก้องทนุอาจไดร้ับชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมตา่งประเทศทกีองทนุลงทนุ
ลา่ชา้ และสง่ผลกระทบตอ่การชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกดิปัญหาอันเกดิจากวันหยุดทําการของประเทศที
กองทนุลงทนุ คอื มวีันหยดุทําการไมต่รงกบัวันหยดุทําการของประเทศไทย กองทนุจงึอาจประสบปัญหาความลา่ชา้
ในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

9. ภาระผกูพัน 

กองทนุมภีาระผกูพันทจีะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน
ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

10. การอนุมัตงิบการเงนิ   

งบการเงนินไีดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมอืวันท ี11 พฤศจกิายน 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด หรอืที่
เว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 11 พฤศจกิายน 2564
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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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