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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั (B-TREASURY)  

กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ปี 2565 เป็นปีทีเ่ศรษฐกจิโลกยังคงเผชญิความผันผวนต่อจากปีกอ่น ไมว่า่จะเป็นไวรัส COVID-19 สายพันธุ ์Omicron 
ทีร่ะบาดในไตรมาส 1 หลายประเทศตอ้งกลับมาล็อกดาวน ์ความขัดแยง้ทางภมูริัฐศาสตร ์สง่ผลกระทบซ้ําเตมิปัญหาห่วงโซอุ่ปทาน 
กระทบการคา้การลงทุนโลก เงนิเฟ้อพุ่งสงูในรอบหลายสบิปีและอาจคงอยู่เป็นเวลานาน ธนาคารกลางในหลายประเทศดําเนนิ
นโยบายการเงนิตงึตัวรวดเร็วเพือ่ต่อสูกั้บเงนิเฟ้อ การทีธ่นาคารกลางเร่งขึน้ดอกเบีย้ไดส้รา้งแรงกดดันใหอุ้ปสงคโ์ลกมแีนวโนม้
ชะลอตัวลง กระทบกจิกรรมทางเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขการว่างงานทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ เพิม่ความกังวลการเกดิภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยในหลายภมูภิาค เชน่ สหรัฐอเมรกิา ยโูรโซน สหราชอาณาจักร เป็นตน้  

สําหรับแนวโนม้ตลาดพันธบัตรภาพรวมยังคงผันผวนตามทศิทางการดําเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางและภาวะ
เศรษฐกจิเป็นสําคัญ ผลการประชุมธนาคารกลางครัง้สุดทา้ยของปี 2565 รวมถงึคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกจิที่ประกาศออกมา 
แสดงใหเ้ห็นถงึทศิทางการดําเนนินโยบายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในปี 2566 

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมตเิอกฉันท ์ปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบาย 50 bps สูร่ะดับ 4.24%-4.50% เป็นระดับสงูสดุนับตัง้แต่ปี 2550 การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้นี้เป็นการ
ปรับขึน้ตดิต่อกันเป็นครัง้ที ่7 โดยกอ่นหนา้นี้มมีตปิรับขึน้ 0.75% เป็นจํานวน 4 ครัง้ตดิต่อกัน รวมแลว้ในปี 2565 ปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ทัง้สิน้ 4.25% ทัง้นี้ FOMC ไดย้ํ้าว่าการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องนี้มคีวามเหมาะสมและเป็นหนทางเพือ่ให ้
บรรลเุป้าหมายอัตราเงนิเฟ้อที ่2% สําหรับคาดการณ์ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกจิไดป้รับเพิม่ปี 2565 เป็น 0.50% จากเดมิ 
0.20% แตป่รับลดปี 2566 จาก 1.20% เป็น 0.50% และคาดวา่ปี 2567 และปี 2568 จะขยายตัว 1.60% และ 1.80% ตามลําดับ 
ในขณะทีอั่ตราเงนิเฟ้อพืน้ฐานคาดว่าจะแตะระดับ 4.8% ณ สิน้ปี 2022 เพิม่จากเดมิที ่4.5% และคาดว่าเงนิเฟ้อจะชะลอตัวสู่
ระดับ 3.5% 2.5% และ 2.1% ในปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 ตามลําดับ 

วันที ่15 ธันวาคม 2565 ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มมีตปิรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย 50 bps เป็นการขึน้ดอกเบีย้ตดิต่อกัน
เป็นครัง้ที่สี ่หลังจากการปรับขึน้ดอกเบีย้ 50 bps ในเดอืนกรกฎาคม และ 75 bps ในเดอืนกันยายน และเดอืนตุลาคม ทําให ้
ดอกเบีย้นโยบายของยูโรโซนพน้จากอัตราตดิลบเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2557 อกีทัง้ ยังสง่สญัญาณว่าจะตอ้งขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างมนัียสําคัญตอ่ไปเพือ่ควบคุมอัตราเงนิเฟ้อ โดยตัวเลขอัตราเงนิเฟ้อเฉลีย่ปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที ่8.4% ในขณะที ่ปี 2566 
ปี 2567 และปี 2568 จะอยูท่ี ่6.3%  3.4% และ 2.3% ตามลําดับ และมมีมุมองต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยในภมูภิาคทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้วา่จะเป็นแบบคอ่นขา้งสัน้และไมล่กึมาก 

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) มีมตคิงดอกเบีย้ที่ -0.1% พรอ้มขยายกรอบการควบคุมอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่ นอายุ 10 ปี จากเดมิ -0.25% ถงึ 0.25% เป็น -0.5% ถงึ 0.5% ซึง่การปรับกรอบใหก้วา้งขึน้ 
เป็นสิง่ที่ตลาดไม่ไดค้าดคดิมาก่อน การเปลีย่นท่าทีครัง้นี้แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ภาพรวมนโยบายการเงนิของญี่ปุ่ นในระยะ
ต่อไปอาจปรับไปสู่ฝ่ังตงึตัวมากขึน้ได ้แมว้่าผูว้่าการธนาคารญี่ปุ่ นจะยนืยันว่าการดําเนินนโยบายครัง้นี้ยังไม่ใช่การขึน้ดอกเบีย้
และพรอ้มดําเนนินโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเพิม่เตมิหากจําเป็น 

วันที ่30 พฤศจกิายน 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิอกฉันทข์ึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 25 bps จาก 
1.00% เป็น 1.25% เป็นการทยอยขึน้ 3 ครัง้ตดิต่อกันในช่วงครึง่ปีหลัง โดย กนง. มองว่าการทยอยปรับขึน้เป็นแนวทางที่
สอดคลอ้งกับทศิทางการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิและแนวโนม้เงนิเฟ้อของไทย และคาดว่าเศรษฐกจิมแีนวโนม้ขยายตัวไดต้่อเนื่อง 
ภาคการท่องเที่ยวและการบรโิภคภาคเอกชนจะเป็นแรงส่งสําคัญ คาดอัตราเตบิโตเศษฐกจิที่ 3.2% 3.7% และ 3.9% ในปี 
2565 ปี 2566 และปี 2567 ตามลําดับ ในขณะทีอั่ตราเงนิเฟ้อท่ัวไปคาดไวท้ี ่6.3% 3.0% และ 2.1% ในปี 2565 ปี 2566 และ
ปี 2567 ตามลําดับ ทัง้นี ้มองวา่เงนิเฟ้อของไทยไดผ้า่นจุดสงูสดุไปแลว้ในไตรมาสที ่3 ของปี 2565 

สําหรับเดอืนแรกของปี 2566 มีเหตุการณ์หลายอย่างเกดิขึน้และจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะจีนเปิดประเทศ
หลังคุมเขม้โควดิมาตลอด 3 ปี สหรัฐฯ กลับมาเผชญิปัญหาเพดานหนี้สาธารณะอีกครัง้ หลายประเทศประกาศตัวเลขอัตรา 
เงนิเฟ้อที่แมยั้งอยู่ในระดับสูงแต่มีแนวโนม้ชะลอตัว ในขณะที่ตัวเลขกจิกรรมทางเศรษฐกจิบางส่วนส่งสัญญาณหดตัว BOJ  
(18 มกราคม) มมีตคิงดอกเบีย้และการควบคมุอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไวท้ีร่ะดับเดมิ 

สําหรับไทย วันที ่25 มกราคม 2566 กนง. มมีตเิอกฉันทข์ึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 25 bps จาก 1.25% เป็น 1.50% 
โดยมองว่าปีนี้เศรษฐกจิจะกลับมาขยายตัวดีขึน้ อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปมีแนวโนม้ลดลง แต่อัตราเงนิเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวใน
ระดับสงู มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้จากแรงกดดันเงนิเฟ้อดา้นอปุสงคต์ามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ 

ในสว่นของตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะต่อไป คาดวา่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้มแีนวโนม้ปรับขึน้ตาม
การปรับขึน้ของอัตราดอกเบีย้นโยบาย โดยกองทุนบัวหลวงคาดอัตราดอกเบีย้นโยบายสิน้ปี 2566 ไวท้ี ่1.75-2.00% ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวคาดว่ายังเคลือ่นไหวในทศิทางเดยีวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  
ทําใหต้อ้งตดิตามพัฒนาการภาวะเศรษฐกจิและเงนิเฟ้อของสหรัฐฯ รวมไปถงึภาวะเศรษฐกจิและเงนิเฟ้อของทัง้ไทยและโลก 
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การเคลือ่นยา้ยเงนิทนุระหวา่งประเทศ ผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกจากการทีจ่นีเปิดเมอืง การประชมุของธนาคารกลางสําคัญอืน่ 
และความขัดแยง้ทางภมูริัฐศาสตรท์ียั่งคงมคีวามไมแ่น่นอน 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 สงิหาคม 2565 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุน B-TREASURY มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 
ณ วันที ่31 มกราคม 2566 เท่ากับ 37,045.33 ลา้นบาท หรอื 11.2934 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลัง
ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็น 0.27% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่27 ก.ค. 65 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 63  

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 61 

10 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 56 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 11.2742 11.2626 11.2487 11.1788 10.9283 10.1182 

ผลการดําเนนิงานของ  
  B-TREASURY 0.17 0.27 0.40 0.34 0.66 1.10 

เกณฑม์าตรฐาน2 0.19 0.34 0.57 0.50 0.82 1.24 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 
  3 เดอืน3 0.12 0.20 0.34 0.33 0.59 0.85 

ความผนัผวน  
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

0.044 0.034 0.03 0.02 0.04 0.07 

ความผนัผวน  
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.0224 0.0184 0.014 0.03 0.03 0.05 

ความผนัผวน  
  (Standard Deviation) 
    ของอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 
      ประจํา 3 เดอืน 

0.00234 0.00394 0.0037 0.0033 0.0133 0.0168 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน  

(1) อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 3 เดือน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี สัดสว่น 10.00% 

(2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลทีม่อีายุคงทีข่องสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดอืน สัดสว่น 
90.00% 

3 อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธ.กรุงเทพ ธ.กสกิรไทย และธ.ไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี 
4 % ตอ่ปี 

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิ ไม่ใชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทุนคนืจาก
กองทนุรวมตลาดเงนิครบเต็มจํานวนได ้  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 37,053,275,442.93 100.02 

  ต ัว๋เงนิคลงั     

        กระทรวงการคลัง 4,734,854,240.22 12.78 

  พนัธบตัร     

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย 31,267,019,814.52 84.40 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) 3,816,059,931.52 10.30 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 3,304,649.29 0.01 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -2,767,963,192.62 -7.47 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 37,045,330,682.98 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 11.2934 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 36,001.87 97.20 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

3,819.36 10.32 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ 
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทุนสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกมุภาพันธ ์2566 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง -  01/02/23 AAA 600,000,000.00 600,000,000.00 

2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 01/03/23 AAA 385,000,000.00 384,672,138.01 

3. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 15/03/23 AAA 440,000,000.00 439,462,251.57 

4. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 29/03/23 AAA 930,000,000.00 928,604,878.07 

5. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 12/04/23 AAA 430,000,000.00 429,329,424.02 

6. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 24/05/23 AAA 345,000,000.00 343,494,626.84 

7. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 07/06/23 AAA 144,000,000.00 143,283,691.69 

8. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 21/06/23 AAA 245,000,000.00 243,691,410.51 

9. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 05/07/23 AAA 1,230,000,000.00 1,222,315,819.51 

10. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 02/02/23 AAA 3,700,000,000.00 3,699,895,480.99 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 09/02/23 AAA 3,300,000,000.00 3,299,358,831.71 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 16/02/23 AAA 1,640,000,000.00 1,639,475,086.12 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 23/02/23 AAA 2,700,000,000.00 2,698,365,727.33 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 02/03/23 AAA 3,745,000,000.00 3,741,640,724.20 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 09/03/23 AAA 660,000,000.00 659,457,487.34 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 16/03/23 AAA 3,160,000,000.00 3,156,700,102.55 

17. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 23/03/23 AAA 40,000,000.00 39,958,946.29 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 30/03/23 AAA 2,444,000,000.00 2,441,140,855.57 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/04/23 AAA 3,560,000,000.00 3,555,883,942.56 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 17/04/23 AAA 123,000,000.00 122,772,954.13 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 20/04/23 AAA 2,147,000,000.00 2,142,787,221.62 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 27/04/23 AAA 340,000,000.00 338,958,052.23 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 05/05/23 AAA 3,730,000,000.00 3,715,779,226.49 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 05/10/23 AAA 15,000,000.00 14,845,175.39 

25. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 18/04/23 AAA(tha) 710,000,000.00 714,216,232.88 

26. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 10/05/23 AAA(tha) 735,000,000.00 739,301,260.27 

27. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 25/07/23 AAA(tha) 500,000,000.00 503,270,547.95 

28. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 08/08/23 AAA(tha) 560,000,000.00 564,073,424.66 
 

 
 

29. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 15/08/23 AAA(tha) 225,000,000.00 226,571,917.81 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

30. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 18/08/23 AAA(tha) 500,000,000.00 503,431,506.85 

31. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  - 25/01/24 AAA(tha) 565,000,000.00 565,195,041.10 

32. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 41,724,419.17 

33. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - (2,809,687,611.79) 

34. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 3,304,649.29 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และ
ตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถสงูสดุในการชําระ

เงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชําระหน้ีไดต้าม
กาํหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดับตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยู่ในระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายใน

ระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  39,796,874,054.74 

  เงนิฝากธนาคาร 949,994,993.55 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 22,185,618.44 

     รวมสนิทรัพย ์ 40,769,054,666.73 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,282,066.42 

  หนี้สนิอืน่ 181,652.13 

  ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 2,481,041.40 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 3,715,779,223.80 

     รวมหนี้สนิ 3,723,723,983.75 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 37,045,330,682.98 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 32,802,428,057.47 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 3,104,463,673.52 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 1,138,438,951.99 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 37,045,330,682.98 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 3,280,242,805.7474 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 11.2934 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/  
เงนิตน้ ราคายตุธิรรม (บาท) 

        
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     

  

พนัธบตัร (78.57%)     
  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (78.57%)     
  

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่44/91/65 (9.30%)  02/02/2023 3,700,000,000.00 3,699,895,480.99 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่45/91/65 (8.29%)  09/02/2023 3,300,000,000.00 3,299,358,831.71 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่46/91/65 (4.12%)  16/02/2023 1,640,000,000.00 1,639,475,086.12 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่47/91/65 (6.78%)  23/02/2023 2,700,000,000.00 2,698,365,727.33 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่48/91/65 (9.40%)  02/03/2023 3,745,000,000.00 3,741,640,724.20 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่49/91/65 (1.66%)  09/03/2023 660,000,000.00 659,457,487.34 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่50/91/65 (7.93%)  16/03/2023 3,160,000,000.00 3,156,700,102.55 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่51/91/65 (0.10%)  23/03/2023 40,000,000.00 39,958,946.29 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่52/91/65 (6.13%)  30/03/2023 2,444,000,000.00 2,441,140,855.57 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่1/92/66 (8.94%)  07/04/2023 3,560,000,000.00 3,555,883,942.56 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่2/95/66 (0.31%)  17/04/2023 123,000,000.00 122,772,954.13 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่3/91/66 (5.38%)  20/04/2023 2,147,000,000.00 2,142,787,221.62 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่4/91/66 (0.85%)  27/04/2023 340,000,000.00 338,958,052.23 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่5/92/66 (9.34%)  05/05/2023 3,730,000,000.00 3,715,779,226.49 

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่10/364/65 (0.04%) 05/10/2023 15,000,000.00 14,845,175.39 

รวมพนัธบตัร  
  31,267,019,814.52 

ต ัว๋เงนิคลงั (11.90%)  
    

กระทรวงการคลงั (11.90%)  
    

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)22/182/65 (1.51%)  01/02/2023 600,000,000.00 600,000,000.00 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)24/182/65 (0.97%)  01/03/2023 385,000,000.00 384,672,138.01 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)25/182/65 (1.10%)  15/03/2023 440,000,000.00 439,462,251.57 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)26/182/65 (2.33%)  29/03/2023 930,000,000.00 928,604,878.07 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)1/182/66 (1.08%)  12/04/2023 430,000,000.00 429,329,424.02 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)4/182/66 (0.86%)  24/05/2023 345,000,000.00 343,494,626.84 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)5/182/66 (0.36%)  07/06/2023 144,000,000.00 143,283,691.69 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)6/182/66 (0.61%)  21/06/2023 245,000,000.00 243,691,410.51 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)7/182/66 (3.07%)  05/07/2023 1,230,000,000.00 1,222,315,819.51 

รวมต ัว๋เงนิคลงั 
 

  4,734,854,240.22 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/  
เงนิตน้ ราคายตุธิรรม (บาท) 

        
เงนิฝากประจํา (9.54%)  

    

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(9.54%)  
    

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.78%) 0.7500 18/04/2023 710,000,000.00 710,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.85%) 0.8000 10/05/2023 735,000,000.00 735,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.26%) 1.2500 25/07/2023 500,000,000.00 500,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.41%) 1.5000 08/08/2023 560,000,000.00 560,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.57%) 1.5000 15/08/2023 225,000,000.00 225,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.26%) 1.5000 18/08/2023 500,000,000.00 500,000,000.00 

เงนิฝากประจําของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (1.42%) 1.8000 25/01/2024 565,000,000.00 565,000,000.00 

รวมเงนิฝากประจํา     3,795,000,000.00 

     

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     39,796,874,054.74 

     

รวมเงนิลงทนุ 
 

   39,796,874,054.74 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 148,080,853.71 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 148,080,853.71 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 21,103,328.34 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 5,275,832.01 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 10,551,664.24 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 66,433.44 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 1,043,114.29 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 38,040,372.32 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 110,040,481.39 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (13,981.51) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (1,665,119.49) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (1,679,101.00) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 108,361,380.39 

หัก ภาษีเงนิได ้ (2,744,480.81) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 105,616,899.58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-TREASURY| 13 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 19,722.74 0.050 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 4,930.68 0.013 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 19,722.74 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,075.38 0.003 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 35,590.17 0.091 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 229,906,297.00 
  39,123,494,814.76 
   

PTR = 0.01 
 

หมายเหต ุ: PTR คือ ความถี่ของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพยก์ับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง  
บ่งชีถ้งึการซือ้ขายหลักทรัพยบ์่อยครัง้ของผูจ้ัดการกองทุนและทําใหม้ตีน้ทุนการซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่สงู จงึตอ้งพจิารณา
เปรยีบเทยีบกับผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกลา่ว 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

หมายเหต ุ:  กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครัฐ ไมม่กีารซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารทนุ ดังนัน้ จงึไมม่คี่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

บรษิทั ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก.์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.ว.ี เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล แอสโซซเิอชัน่ เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จํากัด เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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