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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น 

 Portfolio Positioning and Outlook: กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น (B-NIPPON)   

 ปี 2563 ถือเป็นปีที่ทา้ทายของตลาดหุน้ท่ัวโลก หลังจากที่ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริม่ระบาดในจนีเมื่อเดอืนมกราคม 
2563 และแพร่กระจายไปท่ัวโลก ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นถูกเทขายพรอ้มกับสนิทรัพยเ์สีย่งอืน่ในช่วงตน้ปี อย่างไรก็ตาม นับจนถงึปัจจุบัน 
ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นสามารถใหผ้ลตอบแทนที่เป็นบวกได  ้โดยนับแต่ตัง้แต่ตน้ปี ดัชนี Nikkei ใหผ้ลตอบแทนที่ 11% (ณ วันที่ 30 
พฤศจกิายน 2563) 
 ในชว่งตน้ปี 2563 ตัวเลขทางเศรษฐกจิของญีปุ่่ นปรับตัวลดลงไปพรอ้มกับประเทศอืน่ โดย GDP ในไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที ่    
-2.1% ขณะที่ไตรมาส 2 ซึง่เป็นไตรมาสที่ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 ทั ้งไตรมาส GDP ติดลบไปถึง -29.2% อย่างไรก็ตาม        
ในไตรมาส 3 GDP สามารถพลกิกลับมาเป็นบวกได ้22.9% ทําใหเ้ชือ่ว่าเศรษฐกจิของญีปุ่่ นไดผ้่านชว่งทีต่ํ่าทีส่ดุมาแลว้ และยังคงฟ้ืน
ตัวไปตามเศรษฐกจิโลก 
 ตัวเลข GDP ยังสอดคลอ้งกับตัวเลขการส่งออก ซึง่ต่ําที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ -28.3% และฟ้ืนตัวขึน้นับแต่นั้น   
เป็นตน้มา ในขณะที่ตัวเลข Composite PMI ของญี่ปุ่ นต่ําที่สุดในเดอืนพฤษภาคมเช่นกัน แต่มีการฟ้ืนตัวที่ค่อนขา้งชา้ โดยในเดอืน
พฤศจกิายน 2563 ก็ยังอยูใ่นโซนหดตัว (ต่ํากวา่ 50) ทัง้ภาคการผลติ และภาคบรกิาร 
 โดยภาพรวมของผลกระทบจาก COVID-19 ถงึแมว้่าปัจจุบัน ญี่ปุ่ นจะมีการตดิเชือ้จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนต่อวัน แต่ก็
ไม่ไดก้ลับไปใชน้โยบายล็อคดาวน์ใดๆ ธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) ไดอ้อกมาตรการต่างๆ ที่ช่วยพยุงเศรษฐกจิ พรอ้มที่จะผ่อนคลาย
มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมหากมีความจําเป็น และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสัน้และยาวจะคงอยู่ที่ระดับนี้ หรือต่ํากว่าหากจําเป็น          
การลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชนิโซะ อาเบะ และการเขา้รับตําแหน่งแทนของนายโยชฮิเิดะ ซูกะ ไม่ไดส้่งผลให ้
นโยบายการคลังมีความล่าชา้ และยังคงนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ “Abenomics” ต่อไป กล่าวคอื ใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงนิ
เต็มกําลัง สนับสนุนการใชจ่้ายภาครัฐอย่างเต็มที ่เนน้การปฏริูปทีช่ว่ยใหญ้ีปุ่่ นสามารถพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันได ้
 กองทุนบัวหลวงเชือ่มั่นในปรัชญาลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund (กองทุนหลักของกองทุน B-NIPPON) 
ซึง่สอดคลอ้งกับปรัชญาของกองทุนที่ยดึมั่นมายาวนาน น่ันคอืใหค้วามสําคัญกับผลตอบแทนอย่างย่ังยนื โดยกระจายการลงทุนอย่าง
เหมาะสม เพื่อรับผลตอบแทนในขณะที่เศรษฐกจิดําเนินไปดว้ยด ีและพรอ้มรับความผันผวนที่อาจเกดิขึน้ในตลาดโลก กองทุนหลัก
มุง่เนน้ลงทุนในบรษัิทขนาดใหญ ่โดยแสวงหาหุน้ทีม่คีวามย่ังยนืของการเตบิโตของกําไรและยอดขาย รวมถงึมอัีตราสว่นผลตอบแทน
ของผูถ้อืหุน้ (ROE) ทีส่งู และมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทีส่งูกว่าคู่แข่ง 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น มีทรัพยส์นิสุทธ ิ
ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 เทา่กับ 889.05 ลา้นบาท หรอื 11.3253 บาทตอ่หน่วยลงทุน  

กองทุนบัวหลวงยังคงเชือ่ว่า การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกจิอันหลากหลายของประเทศญี่ปุ่ น พรอ้มดว้ยปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่แข็งแกร่ง จะช่วยส่งเสรมิใหเ้ศรษฐกจิญี่ปุ่ นกา้วผ่านกระแสความไม่แน่นอนจากปัจจัย
ภายนอกไดอ้ย่างมั่นคง 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร
กองทนุ ดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 

 
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที ่0105535049700 เมือ่วันที ่19 มนีาคม 
พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหป้ระกอบธุรกจิ
หลักทรัพย ์ประเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่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 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 27 พฤศจกิายน 2557 

2. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 27 พฤศจกิายน 2557 

3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 27 พฤศจกิายน 2557 

4. นางสาวปรยิานุช คลอ่งคํานวณการ 27 พฤศจกิายน 2557 

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 27 พฤศจกิายน 2557 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 พฤศจกิายน 2557 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 27 พฤศจกิายน 2557 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 27 พฤศจกิายน 2557 

10. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

11. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2562 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญีปุ่่ น เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500               
ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) และไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุด
ของกองทนุ   

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก) 
ชนดิหน่วยลงทุน Class A เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนใน
หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives ทัง้นี้ กองทนุจะไม่ลงทนุใน Structured Note  

กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศญีปุ่่ น อนึง่ กองทุนอาจลงทุนใน
หุน้ของบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่ น แต่ดําเนินธุรกจิอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น ไดสู้งสุดไม่เกนิ 20% ของ
NAV โดยจะเนน้ลงทุนในบรษัิทขนาดใหญ่ โดยแสวงหาหุน้ทีม่คีวามย่ังยนืของการเตบิโตของกําไรและยอดขาย รวมถงึมอัีตราส่วน
ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ทีส่งู และมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขันทีส่งูกว่าคู่แขง่ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น ตามขอ้บังคับที่กําหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทํา
หนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่างใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-NIPPON | 3



 

 

 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรับซือ้คนื จํานวน 1 ราย 

บมจ.หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรับปรุงขอ้ความการรับ
ผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการ
ทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่  
(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง 
แนวทางปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ และระบบงานทีเ่กีย่วกับการกระทําทีอ่าจ
มคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับลูกคา้ของ
บรษัิทจัดการ และการลงทุนเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ
บรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่รองรับการเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนกับกองทนุ LTF ของกองทนุบัวหลวงได ้

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

4. การยกเลกิหลักเกณฑข์อ้จํากัดการ
ถอืหน่วยลงทนุ 

1. ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
บคุคลเดยีวกัน 

2. ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การ
จํากัดการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน 
ยกเลกิการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการ
แกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วย
ลงทุนเกินขอ้จํากัด รวมทั้งยกเลิกการจํากัด
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการรับเงนิปันผล 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใชส้ทิธอิอก
เสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในส่วนที่ถือเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่ จําหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

4. ปรับปรุงรายชือ่ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื 

เดมิ บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 
เปลีย่นเป็น บมจ. หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

5. การเปลีย่นแปลงกองทุนหลัก ชือ่กองทุน 
เดมิ Nomura Japan Strategic Value Fund 
เปลีย่นเป็น Nomura Japan High Conviction Fund 
นโยบายการลงทนุ 
เดมิ ลงทนุในบรษัิททุกขนาด โดยไมจํ่ากัดว่าเป็น
บรษัิทขนาดใหญ ่กลาง หรอืเล็ก โดยกองทุนจะ
แสวงหาหุน้ทีอ่อกโดยบรษัิททีผู่จั้ดการกองทนุ
ประเมนิว่ามรีาคาทีต่ํ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกับ
สนิทรัพย ์หนี้สนิ และผลกําไรของบรษัิท 
เปลีย่นเป็น ลงทนุในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยข์องประเทศญีปุ่่ น อนึง่ กองทนุ
อาจลงทนุในหุน้ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยน์อกประเทศญีปุ่่ น แตดํ่าเนนิธรุกจิอยู่
ในประเทศญีปุ่่ น ไดส้งูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าทรัพยส์นิทัง้หมด  
กองทนุหลักจะเนน้ลงทนุในบรษัิทขนาดใหญ ่
โดยแสวงหาหุน้ทีม่คีวามย่ังยนืของการเตบิโตของ
กําไรและยอดขาย รวมถงึมอัีตราสว่นผลตอบแทน
ของผูถ้อืหุน้ (ROE) ทีส่งู และมคีวามไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขันทีส่งูกว่าคู่แขง่ 

ยืน่แกไ้ขโครงการกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. 16 พฤศจกิายน 2563 
และมผีลตัง้แตวั่นที ่1 ธันวาคม 
2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่27 พ.ย. 57 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  10.3278   10.2563   11.9293   12.4398   11.2544  10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ 
B-NIPPON 9.66 10.42 -5.04 -3.08 0.13 2.09 

เกณฑม์าตรฐาน2 9.05 12.80 7.22 1.74 4.04 5.58 

ความผนัผวน                    
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

18.933 20.853 26.30 19.30 19.29 19.67 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

14.553 16.943 22.01 17.64 18.08 18.25 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ TOPIX (Total Return Net) (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทุนหลัก) ในสกลุเงนิเยน ปรับ

ดว้ยตน้ทุนป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทํา
สญัญาป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น ไมน่อ้ยกวา่ 75% ของมลูคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน                                                               
ของ Nomura Japan High Conviction Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน   : Nomura Japan High Conviction Fund 
ประเภทโครงการ  : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ   : ไม่กําหนด 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน  : 8 ตลุาคม 2557 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุน 
กองทุนหลักมุ่งเนน้การลงทุนในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศญี่ปุ่ น อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหุน้
ของบรษัิทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์อกประเทศญี่ปุ่ น แต่ดําเนินธุรกจิอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น ไดสู้งสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด  
 
กองทุนหลักจะเนน้ลงทุนในบรษัิทขนาดใหญ่ โดยแสวงหาหุน้ที่มีความย่ังยืนของการเตบิโตของกําไรและยอดขาย รวมถงึมี
อัตราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ทีส่งู และมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทีส่งูกว่าคูแ่ขง่ 
 
ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

* TOPIX 

 

หุน้ 10 อนัดบัแรก 
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อนัดบัการลงทนุแบง่ตามหมวดอุตสาหกรรม 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Nomura Asset Management U.K. Ltd. ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ       852,888,620.88    95.93 

ประเทศไอรแ์ลนด ์   
หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน   

Nomura Japan Strategic Value Fund*          852,888,620.88           95.93   

   หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           28,018,253.55                   3.15    

เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA             17,623,607.37     1.98 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 10,394,646.18 1.17 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)        889,052,696.29 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 11.3253 
 

* กองทนุ B-NIPPON เปลีย่นแปลงกองทนุหลักเป็น Nomura Japan High Conviction Fund ตัง้แต่วันที ่1 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่                        
ตามราคาตลาด                  

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

17.62 1.98 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทุนได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่ม่มคีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ่ง การลงทุน
ของกองทนุ 

- - 

สัดส่วนการลงทุนสูงสดุ (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดอืนธันวาคม 
2563 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝากทีก่องทุน
ลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - AAA - 17,623,607.37    

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 2,667,615.60     

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 7,727,030.58      
 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดติของ   
ผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ 
S&P’s 

Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสูงที่สุด แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนที่ต่ําที่สุด  
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะ
ไมส่ามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของ

คณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                        
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                                
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกนิ 1.00% ต่อปี แต่กองทุนอาจ
ไดร้ับเงนิค่าตอบแทนคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ อีกไม่
เกนิ 0.50% ตอ่ปี] 

   13,075.19 1.52 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 258.57 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 430.95 0.05 

คา่ใชจ่ายโฆษณา (Advertising Expenses) 164.48 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost)       - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 318.94 0.04 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 14,248.13 1.65 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมต่างประเทศ รอ้ยละ 0.52 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ  กรณีกองทุน Feeder Fund บรษัิทจัดการจะซือ้หรอืไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคลอ้งกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของ     
ผูล้งทนุ 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์  
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

เสนอ   ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี่ปุ่ น (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบดลุ และงบ
ประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์
สุทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงนิที ่สําคัญสําหรับปีสิน้ส ุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญ  

ขา้พเจา้เห็นว ่า งบการเงนิขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญี ่ปุ่ น  ณ วันที ่ 30 
พฤศจกิายน 2563 ผลการดําเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่
สําคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

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

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบ
การเงนิ และรายงานของผูส้อบบัญชทีี่อยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปี
ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความ
ขัดแยง้ทีม่สีาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ี่ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มี
การแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดังกล่าวกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เนื่องตอ่ไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่มั่นในระดับสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทีม่ีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและ
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ถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

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

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการ
ควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดร้ับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได ้
วางแผนไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 
 
(นางสาวชมภนูุช แซแ่ต)้                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 
 
 
บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2563  
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หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 752,041,193.08 บาท

ในปี 2563 และ 898,729,518.45 บาท ในปี 2562) 3, 8, 10, 12 852,888,620.88  1,013,862,197.89  

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 30,755,422.38   21,624,021.91      

ลกูหนี�จากดอกเบี�ย 7 40,374.57       19,728.02       

ลกูหนี�จากสญัญาอนุพันธ์ 3, 9, 10 9,822,400.00     17,232,460.00      

รวมสนิทรัพย์ 893,506,817.83 1,052,738,407.82  

หนี�สนิ

เจา้หนี�จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 2,777,543.40  4,855,919.09  

เจา้หนี�จากสญัญาอนุพันธ์ 3, 9, 10 746,250.00  -  

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7 901,562.95  1,059,109.52  

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 6,056.19  2,959.20  

หนี�สนิอื�น 22,709.00  70,029.85  

รวมหนี�สนิ 4,454,121.54  5,988,017.66  

สนิทรพัยส์ุทธิ 889,052,696.29  1,046,750,390.16  

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 785,011,394.57 877,485,708.80 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (37,448,691.43)  (23,955,531.89)  

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 4 141,489,993.15 193,220,213.25 

สนิทรพัยส์ุทธิ 889,052,696.29  1,046,750,390.16  

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 11.3253       11.9289       

จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 78,501,139.4573  87,748,570.8804  

บาท

งบดลุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

   หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ

Nomura Japan Strategic Value Fund * (ดหูมายเหต ุ12) 143,065.313  852,888,620.88 100.00

   รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ 852,888,620.88  100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 852,888,620.88  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 752,041,193.08 บาท) 852,888,620.88  100.00

* Nomura Japan Strategic Value Fund มนีโยบายเนน้การลงทนุในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศญี�ปุ่ น หรอือาจลงทนุในหุน้ของบรษัิทที�จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์อกประเทศญี�ปุ่ น

แตดํ่าเนนิธรุกจิอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ นไดส้งูสดุไมเ่กนิ 30% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทั �งหมด

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563

ชื�อหลกัทรพัย์
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รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ

   หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ

Nomura Japan Strategic Value Fund * 170,338.2095  1,013,862,197.89      100.00

   รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ 1,013,862,197.89 100.00

รวมหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ 1,013,862,197.89 100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 898,729,518.45 บาท) 1,013,862,197.89 100.00

* Nomura Japan Strategic Value Fund มนีโยบายเนน้การลงทนุในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศญี�ปุ่ น หรอือาจลงทนุในหุน้ของบรษัิทที�จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์อกประเทศญี�ปุ่ น

แตด่ําเนนิธรุกจิอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ นไดส้งูสดุไมเ่กนิ 30% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทั �งหมด

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2562

ชื�อหลกัทรพัย์
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หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี�ย 7 140,500.28            232,223.63 

รายไดอ้ื�น 11 4,944,265.67         5,952,741.81            

รวมรายได ้ 5,084,765.95         6,184,965.44            

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5, 7 13,990,231.08        17,644,227.03          

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 276,669.36            350,936.97 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5, 7 461,115.70            584,895.07 

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 61,200.00 61,200.00 

ภาษีเงนิได ้ 21,075.03 2,959.20 

คา่ใชจ้า่ยอื�น 7 444,376.47            825,584.51 

รวมคา่ใชจ้า่ย 15,254,667.64        19,469,802.78          

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (10,169,901.69)   (13,284,837.34)     

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 12,961,763.23        11,166,221.99          

รายการขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (14,285,251.64)      (23,918,885.47)         

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (32,080,520.00)      50,893,930.00          

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ 9, 10 (8,156,310.00)        8,494,680.00            

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (41,560,318.41)   46,635,946.52       

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนนิงาน (51,730,220.10)   33,351,109.18       

บาท

งบกําไรขาดทนุ
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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2563 2562

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนนิงานในระหวา่งปี

ขาดทนุสทุธจิากการลงทนุ (10,169,901.69)      (13,284,837.34)         

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 12,961,763.23        11,166,221.99          

รายการขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (14,285,251.64)      (23,918,885.47)         

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (32,080,520.00)      50,893,930.00          

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ (8,156,310.00)        8,494,680.00            

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (51,730,220.10)      33,351,109.18          

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทุนในระหวา่งปี

มลูคา่หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 110,509,303.44      78,218,277.23          

มลูคา่หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (216,476,777.21)     (274,427,745.02)       

การลดลงสทุธขิองทนุที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (105,967,473.77)     (196,209,467.79)       

การลดลงของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (157,697,693.87)     (162,858,358.61)       

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 1,046,750,390.16   1,209,608,748.77     

สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 889,052,696.29  1,046,750,390.16 

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทุน

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 87,748,570.8804 105,045,738.8628
บวก : หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 10,597,282.8461 7,187,867.1423
หัก : หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (19,844,714.2692) (24,485,035.1247)

หนว่ยลงทุน ณ วนัปลายปี 78,501,139.4573 87,748,570.8804

หนว่ย

บาท

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ุทธิ
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (51,730,220.10)      33,351,109.18          

ปรับกระทบการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซื�อเงนิลงทนุ (94,700,520.00)      (28,100,700.00)         

การขายเงนิลงทนุ 254,350,608.60      154,487,690.00        

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลกูหนี�จากดอกเบี�ย (20,646.55)             141,183.74 

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (2,078,375.69)        3,538,981.82            

การลดลงในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (157,546.57)           (122,024.24)             

การเพิ�มขึ�นในภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 3,096.99 2,959.20 

การลดลงในหนี�สนิอื�น (47,320.85)             (22,109.29) 

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (12,961,763.23)      (11,166,221.99)         

รายการขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 14,285,251.64        23,918,885.47          

(กําไร)ขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ์ 8,156,310.00         (8,494,680.00)          

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน 115,098,874.24      167,535,073.89        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 110,509,303.44      78,218,277.23          

การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (216,476,777.21)     (274,427,745.02)       

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (105,967,473.77)     (196,209,467.79)       

เงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 9,131,400.47         (28,674,393.90)         

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 21,624,021.91        50,298,415.81          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 30,755,422.38    21,624,021.91       

บาท

งบกระแสเงนิสด
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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2563 2562 2561 2560 2559 2558 ****

ขอ้มูลผลการดําเนนิงาน (ตอ่หนว่ย)

มลูคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก -  -  -  -  - 10.0000 

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 11.9289  11.5150  12.4398  10.4404  11.2544  -  

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธ ิ* (0.1248)  (0.1331)  (0.1447)  (0.1326)  (0.1088)  (0.1567)  

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** 0.1493  0.1310  0.6359  0.6811  0.0575  0.1037  

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** (0.1646)  (0.2805)  (1.5390)  0.5346  (0.1391)  2.4257  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.3696)  0.5969  0.6443  1.1489  (0.9650)  (1.3173)  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.0939)  0.0996  (0.5229)  (0.2330)  0.3424  0.1990  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ** -  -  0.0016  0.0004  (0.0010)  -  

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทั �งสิ�น (0.6036)  0.4139  (0.9248)  1.9994  (0.8140)  1.2544  

มูลคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 11.3253 11.9289  11.5150  12.4398  10.4404  11.2544  

อัตราสว่นของกําไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) (6.00)  3.05  (6.65)  17.06  (8.03)  5.53  

อตัราสว่นการเงนิที�สําคญัและขอ้มูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคญั

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (พันบาท) 889,053  1,046,750 1,209,609 1,665,436 2,481,136 2,788,861  

อัตราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 1.77  1.78  1.78  1.78  1.74  1.90  

อัตราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.59  0.57  0.60  0.57  0.60  0.48  

อัตราสว่นของจํานวนถัวเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 44.34  17.85  27.85  61.42  45.14  155.42  

ขอ้มูลเพิ�มเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแลว้ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี

** ขอ้มลูตอ่หน่วยที�รายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุที�เกดิขึ�นในระหวา่งปีเนื�องจาก

ชว่งเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทนุนั�นขึ�นอยูก่ับความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

*** ไมนั่บรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทนุในตั�วสัญญาใชเ้งนิ และการซื�อขายเงนิลงทนุตอ้งเป็นรายการซื�อหรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิซึ�งไมร่วมถงึ

การซื�อโดยมสีัญญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีัญญาซื�อคนื

****ขอ้มลูทางการเงนิที�สําคัญสําหรับงวด 2558 ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกับปีอื�นๆ ไดเ้นื�องจาก มรีอบระยะเวลาบัญชยีาวกวา่หนึ�งปี

บาท

ขอ้มลูทางการเงนิที�สําคญั
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ญีปุ่่ น (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่27 พฤศจกิายน 2557 มจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 
5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจ้ัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 
กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยเนน้การลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมในต่างประเทศ ชือ่กองทุน Nomura Japan Strategic Value Fund จดทะเบยีน
ในประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่บรหิารและจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. คดิเป็นอัตราเฉลีย่ต่อ
ปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะเขา้ทําสัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives) ซึง่มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนิของกองทนุจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบัิตทิางการ
บัญชทีี่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศ
ไทย นอกจากนี้งบการเงนิไดจั้ดทําขึน้ตามหลักเกณฑแ์ละรูปแบบทีกํ่าหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที ่106 
เรือ่ง “การบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

งบการเงนิของกองทุนสําหรับปีสิน้ส ุดวันที ่ 30 พฤศจกิายน 2562 ไดจ้ัดประเภทรายการใหม่เพื ่อให ้
สอดคลอ้งกับงบการเงนิของกองทนุสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่
คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม ่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมท่ีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ 
ซึง่มีผลบังคับใชสํ้าหรับงบการเงนิทีม่รีอบบัญชเีริม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ัดเจนเกีย่วกับวธิีปฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิติ
ทางบัญชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมม่ดัีงนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร ือ่ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้
แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากับลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่22 รายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ 

หรอืจ่ายลว่งหนา้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถือปฏบัิตนิี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิ
ของกองทนุ 
การประกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี 

เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง
เลีย้งชพี ทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบัิตกัิบงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่
เร ิม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2563  
ฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เร ิม่ใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชีฉบับ
ดังกลา่ว 
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3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 
การวัดคา่เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิ
ลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้ 

- เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสทุธติ่อ
หน่วยลงทนุครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไร
ขาดทนุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 
ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 
รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 
บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันเกดิรายการ สนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันสิน้ปี แปลงคา่เป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ และสญัญา
อนุพันธ ์ณ วันทีเ่กดิรายการ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราตามสญัญา 

ณ วันสิน้ปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญา
อนุพันธค์งคา้ง ณ วันสิน้ปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท์ีม่ อีาย ุคงเหลอื
เชน่เดยีวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรอืเจา้หนี้จากสญัญาอนุพันธใ์นงบดลุ 
กําไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในงบกําไรขาดทนุ 
ภาษีเงนิได ้
กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหัก
รายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณ
การหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับสนิทรัพย์และหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว ้  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 
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4. กําไรสะสมตน้ปี 

 บาท 
 2563  2562 

ขาดทนุสทุธจิากการลงทนุสะสม (เริม่สะสม 27 พ.ย. 57) (108,853,968.64)  (95,569,131.30) 

รายการกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม    
(เริม่สะสม 27 พ.ย. 57) 213,292,088.45  202,125,866.46 

รายการกําไรสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม    
(เริม่สะสม 27 พ.ย. 57) 115,132,679.44  139,051,564.91 

ขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธส์ะสม    
(เริม่สะสม 27 พ.ย. 57) (43,583,046.00)  (94,476,976.00) 

กําไรสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาอนุพันธส์ะสม    
(เริม่สะสม 27 พ.ย. 57) 17,232,460.00  8,737,780.00 

กําไรสะสมตน้ปี 193,220,213.25  159,869,104.07 

5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

            คา่ใชจ้า่ย  อตัรารอ้ยละ 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ไมเ่กนิ 1.605 ต่อปีของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ  

  (รวมคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดร้ับจากกองทนุรวมต่างประเทศ 

  
ในอัตราไมเ่กนิ 0.535 ต่อปีของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิอง
กองทนุ) 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  ไมเ่กนิ 0.0428 ตอ่ปีของมลูค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไมเ่กนิ 0.0535 ตอ่ปีของมลูค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

6. เงนิฝากธนาคาร 

 

 

 

 

 

 บาท  อตัราดอกเบีย้ 
(%) 

               ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,443,592.56  1,483,953.77  0.125  0.375 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 7,710,159.88  8,086,756.55  0.225  0.50 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 17,601,669.94  12,053,311.59  0.30  0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 30,755,422.38  21,624,021.91     
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการ และกจิการอืน่ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือ
กรรมการเดยีวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 
2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   
 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 13,990,231.08  17,644,227.03  
ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 461,115.70  584,895.07  
ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 30,486.00  32,917.98  
ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ ๆ 96,927.66  107,627.04  
ราคาตลาด 

ดอกเบีย้รับ 5,283.76  9,752.85  
ราคาตลาด 

 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้   
 บาท 

 2563  2562 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 795,319.93  938,097.73 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 5,443,592.56  1,483,953.77 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 1,566.44  2,974.74 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 14,428.00  16,967.88 

8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 
กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิเป็น 
จํานวนเงนิ 349.05 ลา้นบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 182.59 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 40.51 (ปี 2562:   
รอ้ยละ 16.70) ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหว่างปี 

9. สญัญาอนุพนัธ ์

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนมีสัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลอืจํานวน 2,640.00 
ลา้นเยน เพื่อแลกกับเงนิจํานวน 776.52 ลา้นบาท 

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลอืจํานวน 3,080.00 
ลา้นเยน เพื่อแลกกับเงนิจํานวน 868.59 ลา้นบาท 

10. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพันธเ์พือ่การเก็งกําไร
หรอืการคา้ 

มลูคา่ยตุธิรรม 
เนื่องจากสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุน ณ วันทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ 
อกีทัง้สนิทรัพยส์ว่นใหญ่เป็นหลักทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาที่ซือ้
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ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทุนเชือ่ว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมูลค่า 
ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอย่างมสีาระสําคัญ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ทอ้งตลาดมีการเปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง 
และหากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร 
ราคาของตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวามอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทาง
การเงนิ เนือ่งจากกองทนุมลีูกหนี้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุ จงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมบัีญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศดังนี ้
เยน 

รายการ 2563 2562 
เงนิลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม) 2,935,832,229.11 3,674,212,502.32 

กองทุนไดทํ้าสัญญาอนุพันธเ์พื่อคุม้ครองความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิลงทุนที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสีย่งดา้นตลาด 
กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุ
ดังกลา่วขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่สภาวการณ์
ดังกล่าวอาจมผีลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ประเภทของธรุกจิของผูอ้อก ตราสารว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําให ้
ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้
การบรหิารความเสีย่ง 

ผูบ้รหิารของกองทุน Nomura Japan Strategic Value Fund จะวเิคราะหปั์จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา
ของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายเนน้การลงทุนในหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศญี่ปุ่ น หรืออาจลงทุนในหุน้ของบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน์อกประเทศญี่ปุ่ น แต่ดําเนิน
ธรุกจิอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นไดส้งูสดุไมเ่กนิ 30% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด 

11. รายไดอ้ืน่

รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่การจ่ายคนืค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศใหกั้บกองทุนตามอัตราทีต่กลงร่วมกันใน
สัญญา รายไดดั้งกล่าวเป็นการรับผ่านกองทุนเพื่อจ่ายใหกั้บบรษัิทจัดการ ในรูปของค่าธรรมเนียมการจัดการใน
อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ (ดหูมายเหต ุ5)

12. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 กองทุนไดเ้ปลี่ยนกองทุนหลักที่ลงทุนจากเดมิ “Nomura Japan Strategic Value
Fund” เป็น “Nomura Japan High Conviction Fund”

13. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2563
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 18 ธันวาคม 2563
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 
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