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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครฐั  

 ในปี 2562 เศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวนทัง้จากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ความไม่แน่นอนของ Brexit และ

ความขดัแย้งเชงิภูมริฐัศาสตร ์ส่งผลต่อเน่ืองมาถึงในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่แทบทุกประเทศทัว่โลกต้องเผชญิกบัการแพร่ระบาดของ 

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีม่คีวามรุนแรงและสง่ผลกระทบกบัเศรษฐกจิโลกมากกว่าทีค่าด การระบาดจากประเทศจนีและกระจาย

ไปยงัประเทศอื่นๆ ทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศกําหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด มีการประกาศ Lockdown 

ในหลายประเทศ ทําใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัอย่างรุนแรง เกดิภาวะการเงนิทีต่ึงตวัจากความผนัผวนของตลาดเงนิและการปรบัลดลง

อย่างรุนแรงของตลาดหุน้ทัว่โลก โดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาดวา่ปีน้ีเศรษฐกจิโลกจะหดตวัลง -4.90% ปรบัลดจาก 

ประมาณการณ์ครัง้ก่อนเมื่อเดอืนเมษายน ทีค่าดว่าจะหดตวัลง -3.0% เน่ืองจากธุรกจิทัว่โลกยงัมกีารปิดตวัจากมาตรการ Lockdown 

และปีหน้าจะขยายตวั 5.4% เน่ืองจากการฟ้ืนตวัจะเป็นไปอย่างอ่อนแอ นอกจากน้ี IMF คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปีน้ีจะหดตวัลง -7.7%  

 ตัง้แต่ช่วงตน้ปีทีผ่่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรฐั (FOMC) ไดม้กีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงอย่างรวดเรว็ โดยมี

การประชุมฉุกเฉินถงึ 2 ครัง้ ครัง้แรกในวนัที ่3 มนีาคม ไดป้รบัลดอตัราดอกเบี้ยลงจาก 1.50% - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00% - 1.25% 

และครัง้ที ่2 ในวนัที ่15 มนีาคม ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอกี 1% ลงมาอยู่ที ่0.00% - 0.25% พรอ้มทัง้ประกาศซือ้พนัธบตัร

ตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) และจากการประชุมครัง้ล่าสดุเมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม ประกาศว่าดอกเบีย้จะคงอยู่ในระดบั

ดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะมคีวามเชื่อมัน่ว่าเศรษฐกจิจะสามารถผ่านปัจจยัเสีย่งในปัจจุบนั และกลบัเขา้สู่เป้าหมายเดมิ โดยระบุว่า

แนวโน้มเศรษฐกจิสหรฐัฯ ในระยะขา้งหน้าขึน้อยู่กบัพฒันาการของสถานการณ์ COVID-19 เป็นสําคญั นอกจากน้ี ธนาคารกลาง

สหรฐั (Fed) ระบุว่าจะยงัเข้าซื้อสนิทรพัย์ทัง้พนัธบตัรรฐับาลและตราสารหน้ีที่มสีนิเชื่อที่อยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัซึ่งออกโดย

หน่วยงานภาครฐั เพื่อหนุนการส่งผ่านของนโยบายการเงนิผ่อนคลายสู่ระบบเศรษฐกจิ โดยตลาดคาดว่าอตัราดอกเบี้ยจะยงัอยู่ใน

ระดบัปัจจุบนัไปจนถงึปี 2565 

 สาํหรบัเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่2 ปี 2563 หดตวัลง -12.2% YoY จาก -2.0% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลใหใ้นช่วง

ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยหดตัว -6.9% ซึ่งการหดตัวดังกล่าว เป็นผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 โดยเฉพาะการส่งออก 

หดตวัสงูทัง้ในสว่นของสนิคา้และภาคการบรกิาร โดยเฉพาะภาคการบรกิารทีห่ดตวั -70.4% จากการบงัคบัใชม้าตรการ Lockdown 

ในหลายประเทศ นอกจากน้ี การใชจ้่ายภาคเอกชนหดตวัทัง้การบรโิภคและการลงทุน สาํหรบัประมาณการณ์เศรษฐกจิไทยปี 2563 

คาดว่าจะหดตวั -8% โดยเศรษฐกจิจะค่อยๆ กลบัมาฟ้ืนตวัในช่วงครึง่ปีหลงั ภายหลงัจากทีร่ฐับาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 

เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม ทีผ่่านมา ทาํใหห้า้งสรรพสนิคา้สามารถเริม่เปิดใหบ้รกิารได ้

 ในส่วนของนโยบายการเงนิของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ได้มีการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลง 

0.25% ในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2563 หลงัจากประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิจากการระบาดของ COVID-19 

รุนแรงกว่าทีค่าด นอกจากน้ี ยงัไดอ้ดัฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหน้ีกว่า 160,000 ลา้นบาท และออกมาตรการเพื่อสนับสนุน

เสถียรภาพตลาดการเงนิ ทัง้การเพิม่สภาพคล่องให้กบักองทุนรวมตราสารหน้ีที่ซื้อขายทุกวนัผ่านธนาคารพาณิชย ์รวมทัง้จดัตัง้

กองทุนเพื่อเสรมิสภาพคล่องตลาดตราสารหน้ีเอกชน และมกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้อกี 0.25% จาก 0.75% มาอยู่ที ่0.50% ในการ

ประชุมวนัที ่20 พฤษภาคม  และในการประชุมครัง้ล่าสุด เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม กนง. ได้มมีติเป็นเอกฉันท์ใหค้งอตัราดอกเบี้ยไว้ที ่

0.5% โดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศและ

การทยอยฟ้ืนตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลก แต่ยงัตอ้งระวงัความเสีย่งจากการระบาดระลอกที ่2 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้ม

ตดิลบในปีน้ีแต่มแีนวโน้มทีจ่ะกลบัเขา้สูก่รอบเป้าหมายในปี 2564 ตามทีป่ระเมนิไว ้และใหส้ถาบนัการเงนิเร่งปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี

ทัง้หน้ีครวัเรอืนและธุรกจิใหเ้กดิผลกวา้งมากขึน้ และเร่งรดัการใหส้นิเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องใหต้รงจุด

และทนัการณ์ 
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 กองทุนบวัหลวงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้อกีในปีน้ี อย่างไรกต็าม หากในช่วงไตรมาส

สุดท้าย เศรษฐกจิยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ ก็อาจทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตดัสนิใจปรบัลดอตัราดอกเบี้ยลงตํ่ากว่า 0.50% 

ไดอ้กีในอนาคต 

 สาํหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครฐั มมีูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 เท่ากบั 45,004.40 ลา้นบาท หรอื 11.2079 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดาํเนินงาน

ยอ้นหลงัในรอบระยะเวลาหน่ึงปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.86 

 กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ํามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่าํหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

 

 

 Fund Management 

 กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัชําระเต็มมูลค่าแลว้ และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั  

ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายช่ือผูถื้อหุ้น รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 5.0 

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นางอตกิานต ์พานิชเกษม 10 สงิหาคม 2555 

2. นางสาวปรยินุช คล่องคาํนวณการ 10 สงิหาคม 2555 

3. นางสาวชนิกานต ์ลลีาธรรมรตัน์ 10 สงิหาคม 2555 

4. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 10 สงิหาคม 2555 

5. นางสาวศริารตัน์ อรุณจติต ์ 10 สงิหาคม 2555 

6. นายปัญญพฒัน์  ประคุณหงัสติ 17 กรกฎาคม 2561 
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ข้อมลูกองทนุ 

  กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครฐั เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ไดร้บัอนุมตัจิาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมจีาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีน 80,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วย

ลงทุน 8,000 ลา้นหน่วย (มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนตราสารหน้ี ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีม่ลีกัษณะพเิศษ

เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ และไม่กาํหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน   

 กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัไทย อาท ิตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร 

ทีก่ระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั หรอืผู้คํ้าประกนั ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนใน 

ตราสารหน้ีทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีม่อีายุไม่เกนิ 397 วนันบัแต่วนัทีล่งทุน 

 อน่ึง กองทุนจะดาํรง Portfolio duration ของตราสารทีก่องทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกนิ 92 วนั ทัง้น้ี กองทุนจะไม่

ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครฐั ตามข้อบงัคบัที่

กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนซึง่จะทาํหน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนและควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

1. เพิม่รายชื่อผูส้นบัสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คนื จาํนวน 6 ราย 

1) บจ.หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) 

2) บมจ.หลกัทรพัย ์กรุงศร ี

3) บจ.หลกัทรพัยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา 

4) บจ.หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์

5) บรษิทั เอไอเอ จาํกดั (สาํหรบัการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติเท่านัน้) 

2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

6) บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานใหม่

หลงัหกัภาษ ี(Net Total Return 

Index) 

จากเดมิ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 3 เดอืน วงเงนิ 

1 ลา้นบาท เฉลีย่ของธ.กรุงเทพ ธ.กสกิรไทย 

และธ.ไทยพาณิชย ์รอ้ยละ 20 

เป็น อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 3 เดอืน วงเงนิ

น้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธ.กรุงเทพ 

ธ.กสกิรไทย และธ.ไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ี

รอ้ยละ 20 

20 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

3. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน 

และการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 

1) กาํหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีทีบ่รษิทัจดัการ 

ประสงคจ์ะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยการจดัประชุม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสง่หนงัสอืเพือ่ขอมต ิเช่น 

• การกาํหนดวนัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หรอืวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มต ิ

• สทิธอิอกเสยีง และเรื่องทีต่อ้งไดม้ตพิเิศษ 

(มตไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

หรอืทีส่ง่หนงัสอืแจง้มต)ิ 

2) กาํหนดกรอบการใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการของสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหช้ดัเจนขึน้ 

โดยแบ่งเป็น การแกไ้ขโครงการทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

เป็นการทัว่ไป และการแกไ้ขโครงการทีต่อ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อน 

3) กาํหนดขอ้ความสงวนสทิธทิีบ่รษิทัจดัการ 

อาจเปิดเผยตัง้แต่จดัตัง้กองทุนว่าบรษิทัจดัการ 

อาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้โดยถอืว่าไดร้บัมต ิ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

B-TREASURY l 5



 

 

เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

4. การลดและการเพิม่ค่าธรรมเนียม 

หรอืค่าใชจ้่ายทีก่าํหนดในโครงการ 

1) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าเพดานทีก่าํหนด 

ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ 

2) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่า 5% ของเพดาน 

ทีก่าํหนด ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

3) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เกนิกว่า 5% ของเพดาน 

ทีก่าํหนด จะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4) กรณีเรยีกเกบ็ลดลง ตอ้งเปิดเผยภายใน 3 วนั 

ทาํการนบัจากวนัทีล่ดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

5. การเลกิกองทุน กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิหรอืมแีนวโน้มว่า 

อาจมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิเกนิกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าจะเลกิ

หรอืไม่เลกิกองทุนกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อ 

โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6. การวางทรพัย ์ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิาํเนาในประเทศไทย

และไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอา้งองิ 

ทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็นภูมลิาํเนาเพื่อการวางทรพัย ์

ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์เพื่อใหส้ามารถชาํระบญัชี

และจดทะเบยีนเลกิกองทุนได ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

7. การลงทุนของกองทุน 1) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ปรบัคาํนิยาม

โดยไม่นบัรวมบตัรเงนิฝากและใบรบัฝากเงนิ 

2) การคาํนวณสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) 

อาจไม่นบัช่วง 30 วนัก่อนเลกิกองทุน และ/หรอื 

ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์นิของ

กองทุนเน่ืองจากไดร้บัคาํสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืเพื่อรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 

ไม่เกนิกว่า 10 วนัทาํการ โดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์

ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

3) การคาํนวณ concentration limit สาํหรบัการลงทุน 

ในตราสารหน้ี/ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนของผูอ้อกรายใด 

รายหน่ึง โดยบรษิทัอาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ 

(financial liability) ทีอ่อกใหมแ่ต่ยงัไม่ปรากฎ 

ในงบการเงนิ มารวมกบั financial liability 

ตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยกไ็ด ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

 4) รายงานกรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตั ิหรอืไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดหรอือายุ

ทรพัยส์นิของกองทุนรวมตลาดเงนิไม่เป็นไปตาม 

ทีก่าํหนด โดยไมไ่ดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ 

• ขยายเวลาการจดัสง่รายงานขา้งตน้ เป็นภายใน 

3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว หรอื 

วนัทีม่กีารแกไ้ขแลว้เสรจ็ต่อผูด้แูลผลประโยชน์   

• รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที ่

ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีค่รบระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้

 

8. ปรบัปรุงขอ้ความการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจาก

การทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 

(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง

ปฏบิตัสิาํหรบัการกาํหนดนโยบาย มาตรการ และ

ระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระทาํทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบัลกูคา้ของบรษิทัจดัการ และการลงทุน

เพื่อเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

9. นโยบายการกูย้มืเงนิ บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืทาํธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซือ้คนืในนามของกองทุนรวมไดต้ามหลกัเกณฑ์

เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ กลต.  หรอื

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด ทัง้น้ี จะทาํเพื่อการบรหิาร

สภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้ 

24 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 

ตัง้แต่ 30 เม.ย. 63 

6 เดือน 

ตัง้แต่ 31 ม.ค. 63 

1 ปี 

ตัง้แต่ 31 ก.ค. 62 

3 ปี 

ตัง้แต่ 31 ก.ค. 60 

5 ปี 

ตัง้แต่ 31 ก.ค. 58 

ตัง้แต่จดัตัง้ 

วนัท่ี 10 ส.ค. 55 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)  11.1998   11.1788   11.1123   10.8752   10.6325  10.0000 

ผลการดาํเนินงานของ B-TREASURY 0.07 0.26 0.86 1.01 1.06 1.44 

เกณฑม์าตรฐาน2 0.11 0.34 1.00 1.17 1.24 1.57 

อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 3 เดือน3 0.09 0.21 0.65 0.87 0.90 1.07 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

0.024 0.034 0.04 0.05 0.05 0.07 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.0764 0.0574 0.044 0.03 0.03 0.06 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 

ของอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

0.0024 0.0044 0.012 0.010 0.008 0.01 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 
1 มลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ Zero Rate Return (Total Return) 1 เดอืน รอ้ยละ 80 และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 3 เดอืน วงเงนิน้อยกว่า 

5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธ.กรงุเทพ ธ.กสกิรไทย และธ.ไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี
*
 รอ้ยละ 20 

3 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 3 เดอืน วงเงนิน้อยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธ.กรงุเทพ ธ.กสกิรไทย และธ.ไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี
*
 

4 % ต่อปี 

หมายเหตุ 
* มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ การเปลีย่นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําใหผ้ลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมดขีึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบตวัชี้วดัมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษี ขณะที่ตวัชี้วดัมาตรฐานใหม่คํานวณจาก

สมมตฐิานตราสารหนี้ทัง้หมดเสยีภาษ ี

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิ ไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืจากกองทุนรวม

ตลาดเงนิครบเตม็จาํนวนได ้
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ 45,015,843,581.80 100.03 

  ตัว๋เงินคลงั     

      กระทรวงการคลงั 599,219,104.66 1.33 

  พนัธบตัร     

      ธนาคารแห่งประเทศไทย 39,195,202,833.49 87.09 

  เงินฝากธนาคาร     

      อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA(tha) 3,857,629,535.51 8.57 

      อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA 1,313,762,293.54 2.92 

      อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) (87,222,651.15) (0.19) 

      อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA- 137,252,465.75 0.30 
      

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 45,004,396,448.40 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 11.2079 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 39,794.42 88.42 

2. กลุ่มตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

5,308.64 11.80 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื เช่น ธุรกรรมการซือ้ 

โดยมสีญัญาขายคนื เป็นตน้ 

- - 

5. กลุ่มตราสารทีไ่ม่มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เรื่องการลงทุนและการมไีวเ้พื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

- - 

สดัสว่นการลงทุนสงูสดุ (upper limit) ในกลุ่ม 4 ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนสงิหาคม 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก  

ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้เป็นรายตวั 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกนั/ 

ผู้รบัรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเช่ือถือ 

มลูค่าหน้าตัว๋ มลูค่า 

ตามราคาตลาด 

1. ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 11/11/20 AAA 600,000,000.00 599,219,104.66 

2. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/08/20 AAA 288,000,000.00 287,981,845.27 

3. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/08/20 AAA 495,000,000.00 494,973,115.84 

4. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/08/20 AAA 1,381,000,000.00 1,380,929,528.33 

5. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 13/08/20 AAA 660,000,000.00 659,912,428.14 

6. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 13/08/20 AAA 795,000,000.00 794,898,078.82 

7. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/08/20 AAA 200,000,000.00 199,956,543.69 

8. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/08/20 AAA 3,000,000,000.00 2,999,340,350.56 

9. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/08/20 AAA 1,990,000,000.00 1,989,383,563.61 

10. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/08/20 AAA 2,300,000,000.00 2,299,287,535.83 

11. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/09/20 AAA 160,000,000.00 159,943,603.45 

12. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/09/20 AAA 430,000,000.00 429,834,837.44 

13. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/09/20 AAA 3,330,000,000.00 3,328,758,080.12 

14. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/09/20 AAA 530,000,000.00 529,772,590.83 

15. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/09/20 AAA 1,216,000,000.00 1,215,547,259.60 

16. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/09/20 AAA 10,000,000.00 9,995,623.86 

17. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/09/20 AAA 1,950,000,000.00 1,949,146,647.58 

18. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/09/20 AAA 2,410,000,000.00 2,408,492,862.96 

19. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 500,000,000.00 499,197,288.35 

20. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/11/20 AAA 1,355,000,000.00 1,353,309,290.31 

21. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/11/20 AAA 500,000,000.00 499,389,986.57 

22. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/11/20 AAA 500,000,000.00 499,294,469.97 
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ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกนั/ 

ผู้รบัรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเช่ือถือ 

มลูค่าหน้าตัว๋ มลูค่า 

ตามราคาตลาด 

23. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/10/20 AAA 600,000,000.00 599,514,065.11 

24. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/10/20 AAA 2,000,000,000.00 1,998,613,838.10 

25. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/10/20 AAA 505,000,000.00 504,584,089.33 

26. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/10/20 AAA 3,350,000,000.00 3,347,380,789.17 

27. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 15/10/20 AAA 2,480,000,000.00 2,477,653,734.89 

28. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/10/20 AAA 1,400,000,000.00 1,398,539,005.69 

29. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/10/20 AAA 2,570,000,000.00 2,567,346,840.47 

30. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/10/20 AAA 500,000,000.00 499,406,356.35 

31. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/10/20 AAA 1,815,000,000.00 1,812,818,583.25 

32. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 06/08/20 AAA(tha) 560,000,000.00 569,942,295.08 

33. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 13/08/20 AAA(tha) 225,000,000.00 228,917,213.11 

34. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/01/21 AAA(tha) 565,000,000.00 569,422,745.90 

35. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 16/04/21 AAA(tha) 710,000,000.00 712,387,035.52 

36. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/21 AAA(tha) 660,000,000.00 661,686,065.57 

37. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 23/07/21 AAA(tha) 1,115,000,000.00 1,115,274,180.33 

38. เงนิฝากประจํา ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 19/08/20 AA- 135,000,000.00 137,252,465.75 

39. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) - - AAA - 1,313,762,293.54 

40. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - - AA+(tha) - (239,120,656.69) 

41. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) - - AA+(tha) - 151,898,005.54 
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ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัทาํโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คาํอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสูงที่สุด แสดงถึงระดบัความเสีย่งจากการลงทุนที่ตํ่าทีสุ่ด มคีวามสามารถ

สงูสุด ในการชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชําระ

หนี้ไดต้ามกาํหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการชาํระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต:ุ 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั

• อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 56,261.36 0.200 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 7,032.67 0.025 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 14,065.34 0.050 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) - - 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense)  2,788.64  0.010 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 80,148.00 0.285 

1 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 
2 ค่าใชจ่้ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 

Avg. NAV 

PTR = 6,871,073,539.58 

28,130,206,824.86 

PTR = 0.24 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น 

กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตํ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดงันัน้ ทรพัย์สนิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภททีโ่ดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คํานวณ

จากมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่

ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

- ไม่ม ี-

กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครฐั ไม่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุน
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครัฐ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครัฐ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 

และขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหน้ีภาครัฐ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพ่ือใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล

การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมงักร)                                   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2563 
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบดุล

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 43,763,724,975.14 บาท

ในปี 2563 และ 23,503,637,742.44 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 43,764,421,938.15      23,503,729,849.99      

เงินฝากธนาคาร 6, 7 1,475,959,439.73        408,670,197.77           

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 7 25,337,333.92              19,354,772.20              

รวมสินทรัพย์ 45,265,718,711.80      23,931,754,819.96      

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุน 249,875,130.00           1,672,701,979.20        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 9,908,577.11                5,253,135.72                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,383,804.00                -                                

หนี� สินอื�น 154,752.29                   140,046.21                   

รวมหนี� สิน 261,322,263.40           1,678,095,161.13        

สินทรัพยสุ์ทธิ 45,004,396,448.40      22,253,659,658.83      

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 40,154,126,081.05      20,026,075,674.38      

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 4,003,362,335.65        1,589,310,424.48        

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 846,908,031.70           638,273,559.97           

สินทรัพยสุ์ทธิ 45,004,396,448.40      22,253,659,658.83      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.2079                        11.1123                        

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 4,015,412,608.1045    2,002,607,567.4385    

บาท
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�     

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อตัรา เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

เงนิฝากประจาํ/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80      06/08/63 560,000,000.00          560,000,000.00         1.28

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80      13/08/63 225,000,000.00          225,000,000.00         0.51

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.50      25/01/64 565,000,000.00          565,000,000.00         1.29

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.15      16/04/64 710,000,000.00          710,000,000.00         1.62

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.10      10/05/64 660,000,000.00          660,000,000.00         1.51

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.00      23/07/64 1,115,000,000.00       1,115,000,000.00      2.55

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.75      19/08/63 135,000,000.00          135,000,000.00         0.31

รวมเงนิฝากประจาํ/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ 3,970,000,000.00      9.07

ตั�วเงนิคลงั

งวดที� (BD)1/182/63 (TB20N11A) 11/11/63 600,000                       599,219,104.66         1.37

รวมตั�วเงนิคลงั 599,219,104.66         1.37

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที� 6/364/62 (CB20806A)        06/08/63 288,000                       287,981,845.27         0.66

งวดที� 5/182/63 (CB20806B)        06/08/63 495,000                       494,973,115.84         1.13

งวดที� 18/91/63 (CB20806C)        06/08/63 1,381,000                    1,380,929,528.33      3.15

งวดที� 6/182/63 (CB20813A)        13/08/63 660,000                       659,912,428.14         1.51

งวดที� 19/91/63 (CB20813B)        13/08/63 795,000                       794,898,078.82         1.82

งวดที� 7/182/63 (CB20820A)        20/08/63 200,000                       199,956,543.69         0.46

งวดที� 20/91/63 (CB20820B)        20/08/63 3,000,000                    2,999,340,350.56      6.85

งวดที� 8/182/63 (CB20827A)        27/08/63 1,990,000                    1,989,383,563.61      4.55

งวดที� 21/91/63 (CB20827B)        27/08/63 2,300,000                    2,299,287,535.83      5.25

งวดที� 7/364/62 (CB20903A)        03/09/63 160,000                       159,943,603.45         0.37

งวดที� 9/182/63 (CB20903B)        03/09/63 430,000                       429,834,837.44         0.98
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�        

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อตัรา เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

งวดที� 22/91/63 (CB20903C)        03/09/63 3,330,000                    3,328,758,080.12      7.61

งวดที� 10/182/63 (CB20910A)        10/09/63 530,000                       529,772,590.83         1.21

งวดที� 23/91/63 (CB20910B)        10/09/63 1,216,000                    1,215,547,259.60      2.78

งวดที� 11/182/63 (CB20917A)        17/09/63 10,000                         9,995,623.86             0.02

งวดที� 24/91/63 (CB20917B)        17/09/63 1,950,000                    1,949,146,647.58      4.45

งวดที� 25/91/63 (CB20924B)        24/09/63 2,410,000                    2,408,492,862.96      5.50

งวดที� 22/182/63 (CB20D03B)        03/12/63 500,000                       499,197,288.35         1.14

งวดที� 9/364/62 (CB20N05A)        05/11/63 1,355,000                    1,353,309,290.31      3.09

งวดที� 18/182/63 (CB20N05B)        05/11/63 500,000                       499,389,986.57         1.14

งวดที� 20/182/63 (CB20N19A)        19/11/63 500,000                       499,294,469.97         1.14

งวดที� 13/182/63 (CB20O01B)        01/10/63 600,000                       599,514,065.11         1.37

งวดที� 26/91/63 (CB20O01C)        01/10/63 2,000,000                    1,998,613,838.10      4.57

งวดที� 14/182/63 (CB20O08A)        08/10/63 505,000                       504,584,089.33         1.15

งวดที� 27/91/63 (CB20O08B)        08/10/63 3,350,000                    3,347,380,789.17      7.65

งวดที� 28/91/63 (CB20O15B)        15/10/63 2,480,000                    2,477,653,734.89      5.66

งวดที� 16/182/63 (CB20O22A)        22/10/63 1,400,000                    1,398,539,005.69      3.20

งวดที� 29/91/63 (CB20O22B)        22/10/63 2,570,000                    2,567,346,840.47      5.87

งวดที� 17/182/63 (CB20O29A)        29/10/63 500,000                       499,406,356.35         1.14

งวดที� 30/91/63 (CB20O29B)        29/10/63 1,815,000                    1,812,818,583.25      4.14

รวมพนัธบัตร 39,195,202,833.49    89.56

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 43,763,724,975.14 บาท) 43,764,421,938.15    100.00
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�        

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อตัรา เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

เงนิฝากประจาํ/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.70      06/08/62 540,000,000.00          540,000,000.00         2.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80      20/01/63 520,000,000.00          520,000,000.00         2.21

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.85      25/02/63 105,000,000.00          105,000,000.00         0.45

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.85      23/07/63 1,120,000,000.00       1,120,000,000.00      4.77

รวมเงนิฝากประจาํ/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ 2,285,000,000.00      9.73

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที� 2/2ปี/2560 (BOT198A) 1.49      28/08/62 585,000                       584,928,004.79         2.49

งวดที� 18/91/62 (CB19801B) 01/08/62 1,740,000                    1,740,000,000.00      7.40

งวดที� 19/91/62 (CB19808B) 08/08/62 1,115,000                    1,114,638,835.12      4.74

งวดที� 7/182/62 (CB19815A) 15/08/62 280,000                       279,813,502.34         1.19

งวดที� 20/91/62 (CB19815B) 15/08/62 770,000                       769,497,412.02         3.27

งวดที� 8/182/62 (CB19822A) 22/08/62 60,000                         59,938,444.04           0.26

งวดที� 21/91/62 (CB19822B) 22/08/62 1,490,000                    1,488,467,082.80      6.33

งวดที� 9/182/62 (CB19829A) 29/08/62 45,000                         44,940,606.05           0.19

งวดที� 22/91/62 (CB19829B) 29/08/62 970,000                       968,673,580.67         4.12

งวดที� 23/91/62 (CB19905C) 05/09/62 1,710,000                    1,707,135,286.68      7.26

งวดที� 11/182/62 (CB19912A) 12/09/62 190,000                       189,622,979.69         0.81

งวดที� 24/91/62 (CB19912B) 12/09/62 1,230,000                    1,227,570,419.53      5.22

งวดที� 12/182/62 (CB19919A) 19/09/62 30,000                         29,929,284.89           0.13

งวดที� 25/91/62 (CB19919B) 19/09/62 1,570,000                    1,566,341,198.61      6.66

งวดที� 13/182/62 (CB19926A) 26/09/62 420,000                       418,887,709.86         1.78

งวดที� 26/91/62 (CB19926B) 26/09/62 1,340,000                    1,336,422,050.34      5.69

งวดที� 14/182/62 (CB19O03A) 03/10/62 120,000                       119,643,772.96         0.51

งวดที� 27/91/62 (CB19O03B) 03/10/62 1,465,000                    1,460,651,317.92      6.21

งวดที� 15/182/62 (CB19O10A) 10/10/62 105,000                       104,650,781.77         0.45
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�        

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อตัรา เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

งวดที� 28/91/62 (CB19O10B) 10/10/62 1,500,000                    1,495,011,168.21      6.36

งวดที� 29/91/62 (CB19O17B) 17/10/62 1,660,000                    1,654,033,245.00      7.04

งวดที� 30/91/62 (CB19O24B) 24/10/62 1,190,000                    1,185,231,188.35      5.04

งวดที� 31/91/62 (CB19O31B) 31/10/62 1,680,000                    1,672,701,978.35      7.12

รวมพนัธบัตร 21,218,729,849.99    90.27

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 23,503,637,742.44 บาท) 23,503,729,849.99    100.00
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี�ย 7 294,707,279.49           320,785,024.20           

รวมรายได้ 294,707,279.49           320,785,024.20           

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 60,199,650.49              45,234,940.30              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 7,524,956.40                5,654,367.62                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 15,049,912.56              11,308,735.13              

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 131,200.00                   131,200.00                   

ภาษีเงินได้ 1,901,037.78                -                                

ค่าใชจ่้ายอื�น 7 2,742,561.16                1,666,672.24                

รวมค่าใชจ่้าย 87,549,318.39              63,995,915.29              

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 207,157,961.10           256,789,108.91           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 871,655.17                   187,204.31                   

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 604,855.46                   (479,184.81)                 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยงัไม่เกิดขึ�น 1,476,510.63                (291,980.50)                 

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 208,634,471.73           256,497,128.41           

บาท
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2563

2563 2562

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 207,157,961.10           256,789,108.91           

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 871,655.17                   187,204.31                   

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 604,855.46                   (479,184.81)                 

การเพิ�มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 208,634,471.73           256,497,128.41           

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 70,190,793,865.49      33,485,444,099.31      

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (47,648,691,547.65)     (32,162,141,771.61)     

การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 22,542,102,317.84      1,323,302,327.70        

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 22,750,736,789.57      1,579,799,456.11        

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 22,253,659,658.83      20,673,860,202.72      

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 45,004,396,448.40      22,253,659,658.83      

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 2,002,607,567.4385    1,883,162,366.7134    

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 6,276,938,127.9169    3,032,262,743.7711    

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (4,264,133,087.2509)   (2,912,817,543.0460)   

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 4,015,412,608.1045    2,002,607,567.4385    

บาท

หน่วย
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 208,634,471.73           256,497,128.41           

ปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุน (124,855,296,345.92)   (83,729,414,685.08)     

การขายเงินลงทุน 103,707,220,556.13    82,777,861,068.90      

ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี�ตดับญัชี (238,992,771.19)          (255,737,621.67)          

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากดอกเบี�ย (5,982,561.72)              6,484,113.82                

การลดลงในเจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุน (1,422,826,849.20)       (561,225,455.20)          

การเพิ�มขึ�นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,655,441.39                435,970.09                   

การเพิ�มขึ�นในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,383,804.00                -                                

การเพิ�มขึ�นในหนี� สินอื�น 14,706.08                     7,733.17                       

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (871,655.17)                 (187,204.31)                 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (604,855.46)                 479,184.81                   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (22,602,666,059.33)     (1,504,799,767.06)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 70,190,793,865.49      33,485,444,099.31      

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (46,520,838,564.20)     (32,162,141,771.61)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 23,669,955,301.29      1,323,302,327.70        

เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 1,067,289,241.96        (181,497,439.36)          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 408,670,197.77           590,167,637.13           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 1,475,959,439.73        408,670,197.77           

ข้อมูลเพิ�มเตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการที�มิใช่เงินสด

ขายเงินลงทุน 1,127,852,983.45        -                                

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (1,127,852,983.45)       -                                

บาท
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                 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�                               

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี�ภาครัฐ

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.1123       10.9782       10.8752       10.7565       10.6325      10.4471      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.0824         0.1341         0.1026         0.1185         0.1225        0.1794        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน ** 0.0078         -               0.0002         0.0001         (0.0018)      0.0047        

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน ** 0.0054         -               0.0002         0.0001         0.0033        0.0013        

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น 0.0956         0.1341         0.1030         0.1187         0.1240        0.1854        

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 11.2079       11.1123       10.9782       10.8752       10.7565      10.6325      

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.74             1.21             0.94             1.10             1.14            1.71            

อตัราส่วนการเงินที�สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 45,004,396  22,253,660  20,673,860  16,073,514  5,495,260  2,892,736  

อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.31             0.30             0.30             0.31             0.29            0.22            

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 1.05             1.52             1.24             1.41             1.44            1.92            

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของการซื�อขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 609.45         734.89         615.02         595.18         592.29        592.12        

ขอ้มูลเพิ�มเติม

* คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที�จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีเนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นขึ�นอยูก่บัความผนัผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั�วสัญญาใชเ้งิน และการซื�อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื�อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ�งไม่รวมถึงการซื�อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื�อคืน

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครัฐ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครัฐ 

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหน้ีภาครัฐ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ปัจจุบนักองทุนมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 

80,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 8,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน    

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายท่ีจะ

ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารแห่งหน้ี  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากน้ี

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหนา้ 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ี

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 

วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายเุม่ือมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคา

ทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

บญัชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจาํหน่ายน้ีแสดงเป็น

รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 
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ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหักรายจ่าย 

โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. กาํไรสะสมต้นปี             

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 10 ส.ค. 55)   637,120,058.34  380,330,949.43 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 10 ส.ค. 55)   1,061,394.08            874,189.77 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม     

(เร่ิมสะสม 10 ส.ค. 55)   92,107.55           571,292.36 

กาํไรสะสมตน้ปี   638,273,559.97  381,776,431.56 

5. ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   ไม่เกิน 0.5885 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน   

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์   ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน   

6. เงนิฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 151,885,267.81  223,589,605.03  0.125  0.50 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 10,749,739.13  38,665,117.24  0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 1,313,324,432.79  146,415,475.50  0.30  0.85 

รวมเงินฝากธนาคาร 1,475,959,439.73  408,670,197.77     
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 

มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 60,199,650.49  45,234,940.30  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15,049,912.56  11,308,735.13  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,232,651.69  819,998.98  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 241,945.92  138,457.74  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 383,977.98  359,170.25  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทุน 19,791,764,672.29  11,005,605,654.76  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 2,078,398,768.20  4,362,438,053.95  ราคาตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั   

ซ้ือเงินลงทุน 5,653,020,339.36  4,973,492,485.80  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 1,681,142,046.33  -  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 8,043,235.07  4,286,863.65 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 151,885,267.81  223,589,605.03 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 12,737.73  23,494.18 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 723,761.64  293,662.36 

8. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น

จาํนวนเงิน 223,435.37 ลา้นบาท (ปี 2562: จาํนวนเงิน 158,387.28 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 795.00 (ปี 2562: 

ร้อยละ 749.32) ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือ

การคา้

มูลค่ายติุธรรม

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์

ในความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้นกองทุนเช่ือวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมี

ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุน จึงไม่

คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ความเส่ียงดา้นตลาด

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยู่กับ

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของธุรกิจ

ของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อนัอาจจะทาํให้ราคาของตราสาร

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน

10. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทนุ

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

- ไม่ม ี-

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน 

(Soft Commission) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรงุไทย จํากดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรงุศรอียุธยา จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทสิโก ้จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั )มหาชน(  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ )ไทย (จาํกดั 

)มหาชน(  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซติี้แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแ์บงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์

เอน็ .วี.  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบเีอน็พ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล แอสโซซเิอชัน่ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั

(มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 24 สงิหาคม 2563
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 
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