รายงานประจําปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่ และเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ ยงชีพ
B-INNOTECHRMF
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สารบ ัญ
ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ข ้อมูลบริษัทจัดการ

2

่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูลกองทุน

3

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี

4

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

5

ผลการดําเนินงานของกองทุน

6

ข ้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

7

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

9

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

10

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก ทีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

11

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

15

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี

30

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

31

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

32

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

่ ั และเทคโนโลยีเพือ
ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชน
่ การเลีย
้ งชีพ (B-INNOTECHRMF)

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี นี้ ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวลงเล็กน ้อยที่ -1% ซึง่ เป็ นการลดลงเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 ไตรมาส โดย
ตลาดหุ ้นทั่ ว โลกได ้รับ ปั จ จั ย กระทบความกั ง วลของนั ก ลงทุ น ในหลายประเด็ น ไม่ว่า จะเป็ น การแพร่ ก ระจายของ COVID-19
โดยเฉพาะสายพันธุช
์ นิดใหม่ ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแรงลงมาบ ้าง การคาดการณ์ในเรือ
่ งกลับปรับทิศทางของนโยบายการเงิน
จากผ่อนคลายเป็ นตึงตัวมากขึน
้ นอกจากนั น
้ แล ้วปั ญหาที่เกีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน
้
ทําให ้นั กลงทุนเกิดความกังวลเกีย
่ วกับต ้นทุนของบริษัทต่างๆทีจ
่ ะเร่งตัวขึน
้ และอาจกดดันอัตรากําไรของบริษัทได ้ ขณะเดียวกัน
การคุมเข ้มเรือ
่ งมาตรการจากทางการจีนยังบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เทคโนโลยี การศึกษา อสังหาริมทรัพย์
ได ้สร ้างความกังวลและข ้อสงสัยถึงทิศทางนโยบายและแนวโน ้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปของจีน
ในด ้านของหุ ้นกลุ่ม เทคโนโลยีแ ม ้ว่าจะปรับตั วลงเช่น กัน ในช่วงเดือน ก.ย. แต่ถ ้านั บทั ง้ ช่วงไตรมาส 3 ยังคงสามารถ
สร า้ งผลตอบแท นได เ้ ป็ นบวกที่ 1.4% (พิ จ ารณ าจากดั ช นี MSCI World Information Technology Index) นํ าโดยกลุ่ ม
Software และ Electronics Equipment ขณะที่กลุ่ม IT Services ให ้ผลตอบแทนตํ่าที่สุด โดยแนวโน ้มผลประกอบการของหุ ้น
กลุ่ ม เทคโนโลยี ยั ง คงสดใสจากอุ ป สงค์ ท างด า้ น Digital Transformation ที่ เ ติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ค วามเสี่ ย งของ
อุตสาหกรรม ณ ขณะนี้อยูท
่ ป
ี่ ระเด็นเรือ
่ งห่วงโซ่อป
ุ ทาน และการขนส่ง ซึง่ คาดว่าจะคลีค
่ ลายลงได ้ในระยะถัดไป
กองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าปั จจัยพื้นฐานของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ยังคงอยูในระดับแข็งแกร่งสอดคล ้องกับความสามารถในการสร ้างผลตอบแทนให ้กับผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว ผู ้จัดการกองทุนยังคง
่ ว่าหุ ้นกลุ่มนี้จะยังคงมีแนวโน ้มทีจ
เน ้นลงทุนในหุ ้นกลุม
่ เทคโนโลยีขนาดใหญ่ทม
ี่ ค
ี ุณภาพดี ด ้วยเชือ
่ ะสามารถสร ้างผลตอบแทนได ้
ดีก ว่าหุ ้นเทคที่เป็ น Hyper growth และมีระดั บ มูล ค่าสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ ้นยัง คงมีค วามไม่แ น่น อนที่อาจก่อให ้เกิด
ความผันผวนได ้อีกในช่วงที่เหลือของปี นี้ รวมถึงหุ ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความอ่อนไหวกับการปรับ ขึน
้ ของอัต ราดอกเบีย
้ ใน
ตลาดในระดับที่ตํ่ากว่า ขณะที่ความสามารถในการส่งต่อต ้นทุนไปยังผู ้บริโภคได ้ ช่วยให ้ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อและต ้นทุน
วัตถุดบ
ิ ทีส
่ งู ขึน
้ ต่อหุ ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อก
ี ด ้วย ในแง่ของ Sub-Sector กลุม
่ บริษัททีจ
่ ะได ้ประโยชน์ในระยะถัดไปคือ บริษัทที่
สามารถปรับตัวเป็ น Hybrid คือได ้รับประโยชน์ทัง้ สถานการณ์ Work from Home และสถานการณ์ปกติได ้ นอกจากนั น
้ บริษัทที่
่ วชาญเฉพาะทาง เช่น Software, Sensors, Network, Semiconductors, IT Services
การดําเนินงานต ้องอาศัยความรู ้ความเชีย
จะได ้รับประโยชน์อย่างมาจากทิศทางเรือ
่ ง Digitalization การปรับเปลีย
่ นทิศทางเศรษฐกิจและสังคมเข ้าสู่ Green Economy
สํ า หรั บ การลงทุ น ตั ้ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 กองทุ น B-INNOTECHRMF มี มู ล ค่ า
ทรั พ ย์ส ิน สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 เท่ า กั บ 5,594.73 ล า้ นบาท หรือ 21.1213 บาทต่ อ หน่ ว ยลงทุ น และมี ผ ลการ
ดําเนินงานย ้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คิดเป็ น 41.48%
กองทุน บั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ทุก ท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํ ามั่ นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จํา กัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จํา กัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

11 ตุลาคม 2561

3. นางอติกานต์ พานิชเกษม

11 ตุลาคม 2561

4. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

11 ตุลาคม 2561

5. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ

11 ตุลาคม 2561

6. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

11 ตุลาคม 2561

7. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

11 ตุลาคม 2561

8. นายเจฟ สุธโี สภณ

11 ตุลาคม 2561

9. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

11 ตุลาคม 2561

ั พันธ์
10. นางสาววนาลี ตรีสม

11 ตุลาคม 2561

11. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

11 ตุลาคม 2561

12. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จํ ากัด ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากสํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพื่อระดมเงินจากผู ้ลงทุนทั่วไป โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
5,000 ล ้านบาท ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 500 ล ้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท
้ คืนหน่วยลงทุน เน ้นลงทุนแบบมีความเสีย
่ งต่างประเทศ ซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
รับซือ
(Feeder Fund) มีน โยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) และเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย
้ งชีพ
(RMF)
นโยบายการลงทุน กองทุน ลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุน หลัก )
ชนิดหน่ วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุน เดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญ ชีไ ม่น อ้ ยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจ
ิ อืน
ลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ ตามที่สํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุน หลั ก) เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีน โยบายลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัททั่วโลกทีม
่ ีการพัฒนาด ้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํ ามาซึง่ ประโยชน์อย่างสูงจากความก ้าวหน ้า
และการพัฒนาทางเทคโนโลยี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ตามข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนังสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
ิ ของกองทุน และควบคุมดูแ ลการดํ าเนินงานของบริษั ท
เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุ น ซึง่ จะทํ าหน า้ ที่เก็ บ รักษาทรัพ ย์ส น
จัดการอย่างใกล ้ชิด
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
เรือ
่ ง
1. การยกเลิกหลักเกณฑ์
ข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

รายละเอียด
1) ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือกลุม
่ บุคคลเดียวกัน

ว ันทีม
่ ผ
ี ล
16 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต ้นไป

2) ยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
ยกเลิกการรายงานต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. และ
การแก ้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถอ
ื
หน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัด
3) ผู ้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใช ้สิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนในส่วนทีถ
่ อ
ื เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม
้ การขายคืน
2. การทํารายการซือ
และการสับเปลีย
่ นหน่วย
ลงทุน

้ ขายคืน สับเปลีย
เพิม
่ ช่องทางการทํารายการซือ
่ น
หน่วยลงทุน เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต
และเพือ
่ อํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

้ หน่วย
3. การรับชําระค่าซือ
ลงทุน และการชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน

้
เพิม
่ ช่องทางและหรือวิธก
ี ารรับชําระเงินค่าซือ
หน่วยลงทุน และช่องทางการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay
หรือ Bill Payment เป็ นต ้น เพือ
่ รองรับการ
ให ้บริการในอนาคต และเพือ
่ อํานวยความสะดวก
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

4. การดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม

ื่ อยูใ่ น
บริษัทจัดการแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม
่ ี
หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
รวมทัง้ แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
และแจ ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันทําการทีป
่ รากฏเหตุเลิกกองทุนรวม

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
30 มิ.ย. 64

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 64

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 63

ตงแต่
ั้
28 ก.ย. 61

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 59

ว ันที่ 11 ต.ค. 61

20.6306

19.2209

14.9289

-

-

10.0000

ผลการดําเนินงาน
ของ B-INNOTECHRMF

2.38

9.89

41.48

-

-

28.57

เกณฑ์มาตรฐาน2

6.15

20.32

39.15

-

-

31.17

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

11.863

12.613

14.63

-

-

20.27

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

12.323

14.683

17.85

-

-

24.65

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัช นี MSCI All Country World Information Technology (ซึง่ เป็ นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ) ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน

3

% ต่อปี
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน
ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหล ัก)
ล ักษณะสําค ัญของกองทุนหล ัก
่ กองทุน :
ชือ

Fidelity Funds - Global Technology Fund

ชนิดหน่วยลงทุน :

Class Y-ACC-USD

ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น:

1 กันยายน 2542

ว ันทีจ
่ ัดตงหน่
ั้
วยลงทุน Class Y-ACC-USD :

23 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน :

มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพั ฒนาด ้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ
หรือบริการ อัน จะนํ ามาซึง่ ประโยชน์อย่างสูงจากความก ้าวหน ้าและการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี

ด ัชนีชว้ี ัด :

MSCI AC World Information Technology (N)

ผูจ
้ ัดการกองทุน :

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

เว็บไซต์:

https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/
tab-performance-risk

ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

* ตัง้ แต่จัดตัง้ Class Y-ACC-USD
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ความผ ันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหล ัก

แหล่งทีม
่ า: Fidelity International ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

5,306,467,593.61

94.85

5,306,467,593.61

94.85

345,317,652.73

6.17

35,804,041.09

0.64

309,513,611.64

5.53

ประเทศล ักเซมเบิรก
์
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
Fidelity Funds - Global Technology Fund
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

5,594,725,154.69
21.1213
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

-

-

35.80

0.64

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2564

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ํา้ /
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

34,967,652.19

2. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

274,545,959.45

3. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

35,804,041.09

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดั บ ความน่ าเชื่อ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูล บอกระดับ ความสามารถในการชํ าระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสี่ย งด ้านเครดิต ของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

41,002.85

1.000

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,230.09

0.030

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

2,050.14

0.050

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

4,446.30

0.108

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

2
3

-

-

1,325.13

0.032

50,054.51

1.221

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี –
หมายเหตุ :

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ํามาคํานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณ
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
จากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญ ชีท ี่
ิ สุทธิเฉลีย
ผ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี หมายเหตุ :

กองทุ น เปิ ดบัว หลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเ พื่อ การเลี้ย งชีพ เป็ นกองทุน รวมตราสารทุน ที่ล งทุน ในต่างประเทศ ซึง่ เน ้นลงทุน
้ ขายหลักทรัพย์
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนัน
้ จึงไม่มค
ี า่ นายหน ้าซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน
เสนอ

ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือการเลียงชีพ

ความเห็น
ข ้าพเจ า้ ได ้ตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุ น เปิ ดบั ว หลวงโกลบอลอิน โนเวชั นและเทคโนโลยีเ พื อการเลียงชีพ
(“กองทุน”) ซึงประกอบด ้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 30 กันยายน 2564 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลียนแปลงสิน ทรัพ ย์ส ท
ุ ธิ สํา หรับ ปี สินสุด วัน เดีย วกัน และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทสํ
ี าคัญ
ข ้าพเจ ้าเห็นว่างบการเงินข ้างต ้นนีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือ
ุ ธิ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดย
การเลียงชีพ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลียนแปลงสินทรัพย์สท
ถูกต ้องตามทีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีวา่ ด ้วยการบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุนตามที
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบั ต งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่า วไว ้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข ้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ ้า
ได ้ปฏิบัตต
ิ ามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข ้อกํ าหนดเหล่านี ข ้าพเจ ้าเชือว่าหลั กฐานการสอบบัญชีท ี
ข ้าพเจ ้าได ้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช ้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารกองทุนต่องบการเงิน
ผู ้บริหารกองทุนมีห น ้าทีรับผิด ชอบในการจัด ทํา และนํ า เสนองบการเงิน เหล่า นีโดยถูกต ้องตามทีควรตามแนวปฏิบัต ิ
ทางบัญชีว่าด ้วยการบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุนตามทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับ
ความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในที
ผู ้บริห ารกองทุน พิจ ารณาว่า จํ า เป็ นเพือให ้สามารถจัด ทํ า งบการเงิน ทีปราศจากการแสดงข ้อมูล ทีขัด ต่อ ข ้อเท็จ จริง อัน เป็ น
สาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู ้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื อง
เปิ ด เผยเรื องทีเกียวกับ การดํ า เนิน งานต่อ เนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์ก ารบัญ ชีสํ า หรับ การดํ า เนิน งาน
ต่อเนืองเว ้นแต่ผู ้บริหารกองทุนมีความตังใจทีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือให ้ได ้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข ้อมูล ทีขัด ต่อข ้อเท็จ จริงอันเป็ นสาระสํา คัญ หรือไม่ ไม่ว า่ จะเกิด จากการทุจ ริต หรือข ้อผิด พลาด และเสนอรายงานของ
ึ
นของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได ้เป็ นการ
ผู ้สอบบัญชีซงรวมความเห็
ี ะสามารถตรวจพบข ้อมูล ทีขัด ต่อ ข ้อเท็จ จริง อัน เป็ น
รับ ประกัน ว่า การปฏ บ
ิ ัต งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ช จ
สาระสํ า คัญ ทีมีอ ยู่ไ ด ้เสมอไป ข ้อมูล ทีขัด ต่อ ข ้อเท็จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข ้อผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระสํ า คัญ เมือ
คาดการณ์ได ้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข ้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู ้ใช ้งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุ ล ยพินิจ และการสั ง เกตและสงสัย เยียง
ผู ้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข ้อมูล ทีขัด ต่อข ้อเท็จ จริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว า่ จะเกิด
จากการทุจ ริต หรือ ข ้อผิด พลาด ออกแบบและปฏ บ
ิ ัต งิ านตามวิธ ก
ี ารตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อ ความเสียง
เหล่านั น และได ้หลักฐานการสอบบัญชีทเพี
ี ยงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
ความเสียงทีไม่พบข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงที
เกิดจากข ้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจ
ละเว ้นการแสดงข ้อมูล การแสดงข ้อมูลทีไม่ตรงตามข ้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

B-INNOTECHRMF l 15

-

ทําความเข ้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผู
ี ้บริหารกองทุนใช ้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเกียวข ้องซึงจัดทําขึนโดยผู ้บริหารกองทุน

-

สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู ้บริหารกองทุนและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทได
ี ้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอาจ
ี
เป็ นเหตุใ ห ้เกิด ข ้อสงสัย อย่า งมีนั ย สํ า คัญ ต่อ ความสามารถของกองทุน ในการดํ า เนิน งานต่อ เนื องหรือ ไม่ ถ ้า
ข ้าพเจ ้าได ้ข ้อสรุป ว่า มีค วามไม่แ น่น อนทีมีส าระสํ า คัญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่า วไว ้ในรายงานของผู ้สอบบัญ ชีข อง
ข ้าพเจ ้าโดยให ้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลในงบการเงินทีเกียวข ้อง หรือถ ้าการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข ้าพเจ ้าจะเปลียนแปลงไป ข ้อสรุปของข ้าพเจ ้าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทได
ี ้รับจนถึงวันที
ในรายงานของผู ้สอบบัญ ชีข องข ้าพเจ ้า อย่า งไรก็ต าม เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุใ ห ้
กองทุนต ้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง

-

ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร ้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให ้มีการนํ าเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีควรหรือไม่

ข ้าพเจ ้าได ้สือสารกับผู ้บริหารกองทุนในเรืองต่าง ๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที
ได ้วางแผนไว ้ ประเด็น ทีมีนั ย สํา คัญ ทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข ้อบกพร่อ งทีมีนั ย สํา คัญ ในระบบการควบคุม ภายในหาก
ข ้าพเจ ้าได ้พบในระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด

( นายเกียรติศักดิ วานิชย์หานนท์ )
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9922
กรุงเทพมหานคร
วันที 11 พฤศจิกายน 2564
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ั
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
เพือการเลียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2564

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม

5,306,467,593.61

1,763,830,859.55

เงินฝากธนาคาร

5

355,705,168.88

110,690,596.87

ลูกหนีจากดอกเบีย

5

213,485.13

48,575.50

สินทรัพย์อนุพันธ์

7

รวมสินทรัพย์

-

126,000.00

5,662,386,247.62

1,874,696,031.92

10,601,001.28

6,209,434.36

หนีสิน
เจ ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
หนีสินอนุพันธ์

7

51,552,527.70

6,763,059.80

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

5

5,241,207.95

1,692,808.42

266,356.00

24,183.48

67,661,092.93

14,689,486.06

5,594,725,154.69

1,860,006,545.86

2,648,850,325.45

1,245,909,482.56

บัญชีปรับสมดุล

1,383,767,747.22

260,296,620.83

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

1,562,107,082.02

353,800,442.47

5,594,725,154.69

1,860,006,545.86

21.1213

14.9289

264,885,032.5445

124,590,948.2555

หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สินทรัพย์สท
ุ ธิ

สินทรัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม

สินทรัพย์สท
ุ ธิ

สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล ้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ั
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ
จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Fidelity Funds - Global Technology Fund (Y-ACC-USD) 5,264,953.07

5,306,467,593.61

100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

5,306,467,593.61

100.00

รวมเงินลงทุน

5,306,467,593.61

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ั
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 ก ันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ
จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Fidelity Funds - Global Technology Fund (Y-ACC-USD) 2,639,362.20

1,763,830,859.55

100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

1,763,830,859.55

100.00

รวมเงินลงทุน

1,763,830,859.55

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ั
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
เพือการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2564

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

รายได ้
รายได ้ดอกเบีย

5

รวมรายได ้

662,118.26

248,803.34

662,118.26

248,803.34

43,873,050.05

12,112,184.01

1,316,191.64

363,365.45

2,193,652.47

605,609.08

46,950.00

46,750.00

6,091,282.67

3,006,368.25

53,521,126.83

16,134,276.79

(52,859,008.57)

(15,885,473.45)

ค่าใช ้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

5

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

5

รวมค่าใช ้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากตราสารอนุพันธ์
รายการขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

-

(1,169,850.83)

1,433,216,994.06

355,431,265.78

(126,881,945.00)

(17,943,551.25)

(44,915,467.90)

(8,040,097.07)

(253,933.04)

230,294.44

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

1,261,165,648.12

328,508,061.07

การเพิมขึนในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

1,208,306,639.55

312,622,587.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ั
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
เพือการเลียงชีพ
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2564

(หน่วย : บาท)
2564

2563

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สท
ุ ธิจาก
การดําเนินงาน

1,208,306,639.55

312,622,587.62

การเพิมขึนของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

3,070,011,324.85

1,417,268,753.17

การลดลงของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(543,599,355.57)

(304,445,210.42)

การเพิมขึนของสินทรัพย์สท
ุ ธิในระหว่างปี

3,734,718,608.83

1,425,446,130.37

สินทรัพย์สท
ุ ธิ ณ วันต ้นปี

1,860,006,545.86

434,560,415.49

สินทรัพย์สท
ุ ธิ ณ วันปลายปี

5,594,725,154.69

1,860,006,545.86

(หน่วย : หน่วย)
การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต ้นปี

124,590,948.2555

38,780,521.2397

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

169,091,430.5193

109,993,167.6431

(28,797,346.2303)

(24,182,740.6273)

264,885,032.5445

124,590,948.2555

หัก

: หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือการเลียงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ิ ดวันที 30 กันยายน 2564
สําหรับปี สนสุ

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพือการเลียงชีพ
กองทุ น เปิ ดบั ว หลวงโกลบอลอิน โนเวชั นและเทคโนโลยีเ พือการเลียงชีพ (“กองทุ น ”) ได ้รั บ อนุ มั ต ิจ ากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให ้เป็ นกองทุนเปิ ดเมือวันที 11 ตุลาคม 2561 ปั จจุบันมี
เงินทุนจดทะเบียนจํ านวน 5,000 ล ้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด (“บริษัทจัดการ”)
เป็ นผู ้จั ด การกองทุน ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) เป็ นนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุน และธนาคารกสิก รไทย จํ า กัด
(มหาชน) เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนที
เน ้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Fidelity Funds Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) Y-ACC-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxemburg) S.A. ทีจัดตังขึนภายใต ้กฎหมาย
ของประเทศลักเซมเบิรก
์ และอยูภ
่ ายใต ้ UCITS โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัวโลกทีมีการ
พั ฒ นาด ้านผลิต ภั ณ ฑ์ กระบวนการ หรือ บริก าร อั น จะนํ า มาซึงประโยชน์ อ ย่ า งสูง จากความก ้าวหน า้ และพั ฒ นาทาง
ิ สุทธิของ
เทคโนโลยี กองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุน
กองทุ น จะลงทุ น หรือ มีไ ว ้ในสั ญ ญาซือขายล่ว งหน า้ (Derivatives) เพือป้ องกั น ความเสียงจากอั ต ราแลกเปลียนของ
ิ ในสกุลเงินต่างประเทศทีกองทุนถืออยูเ่ ทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลยพินจ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ได ้
กองทุนมีนโยบายไม่จา่ ยเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจัดทํ าขึนตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีว่าด ้วยการบัญชีสําหรับกิจการทีดํ า เนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุนตามที
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี”) ส่วนเรืองทีแนวปฏิบัต ิ
ทางบัญชีฉบับนีไม่ได ้กําหนดไว ้ กองทุนปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทมี
ี ผล
บังคับใช ้ในรอบระยะเวลาบัญชีนัน
งบการเงินก่อนปี ปั จจุบันกองทุนได ้จัดทํางบการเงินตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106
เรือง การบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทมี
ี ความหมายขัดแย ้งกันหรือมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให ้ใช ้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช ้ในปี ปัจจุบัน
กองทุนได ้นํ าแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่
ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงมีผลบังคับใช ้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 มา
ถือปฏิบัต ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได ้รับการปรับปรุงหรือจัดให ้มีขนเพื
ึ
อให ้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและ
การให ้แนวปฏิบัตท
ิ างการบัญชีกับผู ้ใช ้มาตรฐาน การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตน
ิ ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
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3.2 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั งแต่วั นที 1 ตุลาคม 2563 กองทุนได ้ถือปฏิบั ต ต
ิ ามแนวปฏิบั ต ท
ิ างบั ญชีเป็ นครั งแรก โดยไม่ปรั บย ้อนหลั งงบการ
ึ นแนวทางทีสามารถกระทํ าได ้ตาม
เงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบทังนีการเปลียนแปลงนโยบายการบั ญชีซงเป็
ข ้อกําหนดของแนวทางปฏิบัตท
ิ างบัญชี โดยนโยบายการบัญชีทเปลี
ี
ยนแปลงไปจากการนํ าแนวทางปฏิบัตท
ิ างบัญชี
มาถือปฏิบัตม
ิ ด
ี ังนี
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีสินทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด ้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย ยกเว ้น
หนีสินอนุพันธ์จะต ้องวัดมูลค่าภายหลังด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ต ้นทุนในการทํ ารายการซึงเกียวข ้องโดยตรงกับการได ้มาของสิน ทรัพย์แ ละหนีสินทางการเงินทีแสดงด ้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช ้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสํ
ี าคัญ
4.1 เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทปฏิ
ี บต
ั ใิ ช ้ตังแต่วน
ั ที 1 ตุลาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าเมือเริมแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะรับรู ้ในวันทีมีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีข ้อผูกมัดทีจะซือหรือขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู ้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยต ้นทุนในการทํารายการ
ซึงเกียวข ้องโดยตรงกับการได ้มาของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช ้จ่าย
ทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง
สินทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีสินทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด ้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย ยกเว ้น
หนีสินอนุพันธ์จะต ้องวัดมูลค่าภายหลังด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได ้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรือเมือโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให ้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต ้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของ
สิงตอบแทนทีคาดว่าจะได ้รับและค ้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

B-INNOTECHRMF l 23

กองทุนตัดรายการหนีสินทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว ้ในสัญญาได ้มีการปฏิบัตต
ิ ามแล ้ว ได ้มีการยกเลิก หรือสินสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสินทางการเงิน กองทุนต ้องรับรู ้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสินทางการเงินที
ตัดรายการและสิงตอบแทนทีจ่ายและค ้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นโยบายการบัญชีทปฏิ
ี บต
ั ใิ ช ้ก่อนวันที 1 ตุลาคม 2563
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
ิ ธิในเงินลงทุน ต ้นทุนของเงิน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ด ้วยจํ านวนต ้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสท
ลงทุนประกอบด ้วย รายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช ้จ่ายโดยตรงทังสินทีกองทุนจ่ายเพือให ้ได ้มาซึงเงินลงทุนนัน
ิ สุทธิตอ
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ หน่วยลงทุน ณ วันที
วัดค่าเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให ้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช ้วิธถ
ี ัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได ้หรือค่าใช ้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
4.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด ้วยราคายุตธิ รรม
กองทุนจะรับรู ้กําไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.3 การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่าย
รายได ้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได ้ตามเกณฑ์คงค ้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท ้จริง
ส่วนเกินมูลค่าหรือตํากว่ามูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนีและถือเป็ นส่วนหนึง
ของรายได ้ดอกเบีย
ค่าใช ้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค ้าง
4.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเป็
ี นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช ้อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช ้ในการดําเนินงานโดยใช ้อัตรา
แลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให ้รับรู ้เป็ นกําไรหรือขาดทุน ซึงได ้แสดงไว ้ในกําไรขาดทุนสุทธิ
จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
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4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข ้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข ้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีลงทุนในส่วนได ้เสียของกองทุน ตังแต่ร ้อยละ
ิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม หรือฝ่ ายบริหาร ซึงประกอบด ้วยบุคคลที
10 ของส่วนได ้เสียทังหมดทีมีสท
รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน ้าทีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพือให ้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ทวางไว
ี
้
นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข ้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ
่ ายใต ้
อํ า นาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอท
ิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสํ า คัญของกองทุน หรืออยู่ภ ายใต ้อิท ธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
4.6 บัญชีปรับสมดุล
ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุนซึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมทียังไม่ได ้แบ่งสรร
ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.7 การใช ้ดุลยพินจ
ิ และประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให ้เป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี ฝ่ ายบริหารต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และประมาณการทางบัญชี ซึง
มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวข ้องกับสินทรัพย์ หนีสิน รายได ้ ค่าใช ้จ่าย และการเปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับสินทรัพย์
และหนีสินทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว ้
5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข ้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข ้องกัน ซึงประกอบด ้วยบริษัทจัดการ บริษัททีมีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้ถือหน่วย
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอืนทีบริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
ิ ดวันที 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี
สําหรับปี สนสุ
(หน่วย : บาท)
2563

นโยบายการกําหนดราคา

43,873,050.05

12,112,184.01

ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในหนังสือชีชวน

56,042.88

58,296.26

2,193,652.47

605,609.08

61,018.18

20,492.68

ราคาตลาด

651,736.90

275,205.04

ราคาตลาด

2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายได ้ดอกเบีย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริการอืน ๆ

อัตราตลาด
ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในหนังสือชีชวน
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ณ วันที 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข ้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2564

2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค ้างจ่าย

4,915,847.95

1,573,550.47

45,558,007.34

16,335,109.34

10,646.13

8,238.91

123,322.72

23,942.10

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค ้างจ่าย

6.

ข ้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
ิ ดวันที 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุปได ้ดังนี
กองทุนได ้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สนสุ
(หน่วย : บาท)
2564
ซือเงินลงทุน

2,109,419,740.00

ขายเงินลงทุน
7.

2563

-

1,009,515,656.00
17,299,140.00

อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด ้วยสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้า
ณ วันที 30 กันยายน 2564 กองทุนมีจํานวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี
(หน่วย : บาท)
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้า

2,080,526,900.00

มูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์

หนีสิน

-

51,552,527.70

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทุนมีจํานวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี
(หน่วย : บาท)
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้า

738,486,142.50

มูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์
126,000.00

หนีสิน
6,763,059.80
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8.

การเปิ ดเผยข ้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน
8.1 การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นราคาทีจะได ้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่า งผู ้ร่ ว มตลาด ณ วั น ทีวั ด มูล ค่า ยกเว ้นในกรณี ท ีไม่มีต ลาดทีมีส ภาพคล่อ งสํ า หรั บ สิน ทรั พ ย์ห รือ หนีสิน ทีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
และพยายามใช ้ข ้อมูลทีสามารถสังเกตได ้ทีเกียวข ้องกับสินทรัพย์หรือหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนันให ้มากทีสุด
กองทุนวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข ้อมูลทีสามารถสังเกตได ้ และตามระดับความสําคัญของข ้อมูลที
ใช ้วัดมูลค่ายุตธิ รรม ซึงมีดังต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ต ้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนีสินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข ้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดั บ ที 2 เป็ นข ้อมู ล อืนทีสั ง เกตได ้ไม่ว่า โดยทางตรงหรือ โดยทางอ ้อมสํ า หรั บ สิน ทรั พ ย์นั นหรือ หนี สิน นั น
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข ้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข ้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได ้สําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน

ิ ทรัพย์และหนีสินทีวัดมูลค่าด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ณ วันที 30 กันยายน 2564 กองทุนมีสน
ยุตธิ รรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

5,306,467,593.61

-

5,306,467,593.61

-

51,552,527.70

-

51,552,527.70

หนีสิน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน ้า

ิ ทรัพย์และหนีสินทีวัดมูลค่าด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทุนมีสน
ยุตธิ รรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

1,763,830,859.55

-

1,763,830,859.55

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน ้า

-

126,000.00

-

126,000.00

-

6,763,059.80

-

6,763,059.80

หนีสิน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน ้า
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กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี
-

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของหน่วยลงทุนทีไม่มต
ี ลาดซือขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช ้มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิต ่อหน่ ว ย
ณ สินวันทําการสุดท ้าย

-

ิ รรมโดยคํานวณโดยใช ้มูล
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้าแสดงด ้วยมูลค่ายุตธ
ค่าทีประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปี ปัจจุบัน ไม่มก
ี ารโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุตธิ รรม
8.2 ความเสียงด ้านอัตราดอกเบีย
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อ มู ล ค่า ของสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน และหนีสิน ทางการเงิน อย่า งไรก็ ต าม เนื องจากสิน ทรั พ ย์แ ละหนีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบียคงที
ซึงใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบัน
ณ วันที 30 กันยายน 2564 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได ้ดังนี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

-

5,306,467,593.61

355,705,168.88

-

-

213,485.13

เจ ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน

-

10,601,001.28

หนีสินอนุพันธ์

-

51,552,527.70

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

-

5,241,207.95

หนีสินทางการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได ้ดังนี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

110,690,596.87
-

1,763,830,859.55
48,575.50
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(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย

สินทรัพย์อนุพน
ั ธ์

ปรับขึนลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

-

126,000.00

เจ ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน

-

6,209,434.36

หนีสินอนุพันธ์

-

6,763,059.80

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

-

1,692,808.42

หนีสินทางการเงิน

8.3 ความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียน
ความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียน คือ ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึง
อาจจะทําให ้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได ้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือ
หนีสินทางการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีทเป็
ี นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุตธิ รรม)

2564

2563

156,842,951.96

55,690,542.42

กองทุน ได ้ทํ า สัญ ญาอนุพ ัน ธ เ์ พื อคุ ้มครองความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนของเง น
ิ ลงทุน ที เป็ นเง น
ิ ตรา
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)
8.4 ความเสียงทีเกิดจากการได ้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช ้า
ความเสียงทีเกิดจากการได ้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช ้า คือ ความเสียงทีเกิดจาก
วันหยุดทํ าการของประเทศทีกองทุนลงทุนหรือประเทศทีเกียวข ้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําให ้กองทุนอาจได ้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนลงทุน
ล่าช ้า และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปั ญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที
กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปั ญหาความล่าช ้า
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ิ มูล ค่า หน่ว ยลงทุน ราคา
ดัง กล่า วให ้กับ ผู ้ถือ หน่ว ยลงทุน ภายใน 5 วัน ทํ า การ นั บ แต่วัน คํา นวณมูล ค่า ทรัพ ย์ส น
ขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
9.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในหนังสือชีชวน

10.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนีได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอํานาจของกองทุนเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2564
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1
หมายเหตุ :

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผู ้ลงทุน สามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข ้องกับกองทุนรวมได ้ที่บริษั ทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด หรือที่
เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2564
- ไม่มี -

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 11 พฤศจิกายน 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

