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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี (BGOLDRMF) 

 สถานการณ์ราคาทองคํา 

ทศิทางความเคลือ่นไหวของราคาทองคําตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2565 กลับมาอยู่ในขาขึน้ไดอ้กีครัง้ ซึง่ประเด็นความขัดแยง้
ทางดา้นภูมริัฐศาสตรร์ะหว่างรัสเซยีกับยูเครนประกอบกับความกังวลเรื่องอัตราเงนิเฟ้อที่เพิม่สูงขึน้ท่ัวโลก เป็นปัจจัยสําคัญที่
ผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงตน้ปีนี้ และส่งผลใหร้าคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแลว้ตั ้งแต่ตน้ปี 3.7% 
(ผลตอบแทนในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรัฐอเมรกิา) โดยปรับขึน้สู่ระดับสูงสุดที่ระดับ 2,070 ดอลล่ารส์หรัฐฯ ต่อออนซ ์แมว้่าทาง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะสง่สัญญาณดําเนนินโยบายการเงนิแบบเขม้งวดดว้ย ทัง้การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายและการ
ลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening) ก็ตาม 

สําหรับดา้นอุปทานของทองคํานัน้ การผลติทองคําจากเหมืองกลับเขา้สู่ระดับปกต ิมีผลผลติทองคําจากเหมืองทยอย
ปรับเพิม่ขึน้ ทวา่การปรับเพิม่ขึน้ของอปุทานไมไ่ดม้ากพอทีจ่ะทําใหร้าคาทองคํามคีวามเสีย่งทีจ่ะปรับตัวลง โดยเมือ่เทยีบกับชว่ง
ไตรมาส 1 ปี 2564 อุปทานของของคําปรับเพิม่ขึน้ 4% ขณะทีร่าคาตน้ทุนหนา้เหมอืง ซึง่ปกตแิลว้ตลาดจะนับเป็นแนวรับสําคัญ
สดุทา้ยของทองคําปรับขึน้ 7% มาทีร่ะดับ 1,068 ดอลลา่รส์หรัฐฯ ตอ่ออนซ ์ซึง่นับเป็นระดับสงูสดุตัง้แตปี่ 2556 

อย่างไรก็ตาม มองไปในไตรมาสขา้งหนา้คาดว่า ตลาดจะยังติดตามประเด็นสัญญาณถึงทิศทางและอัตราเร่งใน 
การดําเนินนโยบายการเงนิแบบเขม้งวดของ Fed ในอนาคต รวมถงึค่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดัน 
การเคลือ่นไหวของทองคําในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามความกังวลในเรือ่งสภาวะเศรษฐกจิทีอ่าจชะลอตัวลงขณะที่อัตราเงนิเฟ้อ
จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง จะทําใหนั้กลงทุนยังคงตอ้งการถือครองทองคําเพื่อใชก้ระจายความเสี่ยงอยู่ ซึง่อาจส่งผลให ้
การปรับตัวลงของราคาทองคําเป็นไปอย่างจํากัดได ้โดยคาดการณ์ราคาทองคําระยะสัน้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,800 - 1,920  
ดอลลา่รส์หรัฐฯ ตอ่ออนซ ์

กองทุนบัวหลวงยังคงเห็นว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนควรมีการถือครองไวใ้นพอร์ตการลงทุน 
ส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากความผันผวนของตลาดสนิทรัพยห์ลัก และเพื่อป้องกันการลดทอนของ Fiat 
Currency จากอัตราเงนิเฟ้อทียั่งคงอยูใ่นระดับสงู 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน BGOLDRMF มีมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ 
วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 1,389.94 ลา้นบาท หรือ 14.3699 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 17.26% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร
กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 
บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 19 พฤษภาคม 2553 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 19 พฤษภาคม 2553 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 19 พฤษภาคม 2553 

8. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 25 เมษายน 2554 

9. นางสาวปรยินุช คล่องคํานวณการ 19 พฤษภาคม 2553 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 21 กรกฎาคม 2554 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 21 กรกฎาคม 2554 

12. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

13. นางสาวเศรณี นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลดเ์พื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับ
อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมทรัพยส์นิทางเลอืก ประเภทรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ที่มลัีกษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) และกองทุนรวมทองคําแบบท่ัวไป เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุด
ของกองทนุ 

นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ใน
รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพยส์นิอืน่ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึ Derivatives ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เนน้ลงทุนในทองคําแท่งเพือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ่้ายในการจัดการทัง้หมดของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้บังคับ
ที่กําหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 
 

  

BGOLDRMF | 4



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BGOLDRMF | 5



ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

10 ปี 
วนัที ่30 เม.ย. 55 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  13.0989   13.0673   12.2600   9.4159   10.2897   12.6736  

ผลการดําเนนิงานของ BGOLDRMF 9.70 9.97 17.26 15.13 6.90 1.26 

เกณฑม์าตรฐาน3 9.66 11.52 19.00 16.96 8.37 2.59 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

17.174 14.244 12.84 14.71 12.61 13.38 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.624 15.634 14.74 16.24 13.82 14.90 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบเท่าค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่

คํานวณผลตอบแทน 
4 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
ของ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : SPDR Gold Trust 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 18 พฤศจกิายน 2547 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์วิยอรก์ 
ญีปุ่่ น ฮอ่งกง และสงิคโปร ์

นโยบายการลงทุน : มนีโยบายทีมุ่่งเนน้การลงทุนในทองคําแท่ง เพือ่สรา้งผลตอบแทนของ กองทุนหลังหัก
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจัดการทัง้หมดของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกับผลตอบแทน
ของราคาทองคํา 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: The Bank of New York 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทุน : HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing Agent : State Street Global Market LLC 

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็น
องคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไร ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ลกัษณะของทองคําแทง่ทีก่องทนุหลกัลงทุน 
(ก) ทองคําแท่งตอ้งมมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองคําในระดับสากล โดยการ

รับรองดังกลา่วอาจรับรองทีท่องคําแทง่หรอืทีผู่ผ้ลติทองคําแทง่ก็ได ้ 
(ข) ในการรับรองคุณสมบัตขิองทองคําแท่ง จะกระทําโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอสิระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล 

คอื The London Bullion Market Association (“LBMA”) 
(ค) มรีาคาเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยผูล้งทนุสามารถตรวจสอบราคาทองคําแทง่ LBMA Gold AM/ PM ทีเ่ว็บไซต ์

www.thebulliondesk.com 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั (%)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลง่ทีม่า: SPDR Gold Shares ณ วันที ่30 เมษายน 2565 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการดําเนนิงาน (% ตอ่ปี) 

Annualized Volatility (ยอ้นหลงั 3 ปี)  16.40  

แหลง่ทีม่า: State Street Global Advisors ณ 30 เมษายน 2565 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   1,362,495,056.75             98.03  

  ประเทศสงิคโปร ์       

    หน่วยลงทนุกองทนุรวมอทีเีอฟทองคํา       

        SPDR Gold Trust -  1,345,972,962.41   96.84  

  เงนิฝากธนาคาร   
  

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ -  16,522,094.34   1.19  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   28,247,139.65               2.03   

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -  753,865.51   0.05  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -  27,493,274.14   1.98  

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   1,389,937,408.85 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)                                              14.3699   
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
 ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.75 0.05 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

1   วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 2,218,662.84 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 25,274,611.30 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 753,865.51 
 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,431.04 0.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 385.86 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 643.10 0.050 

คา่ธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (Custodian Fee) 360.14 0.028 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense)  390.37   0.030  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 8,210.51  0.638 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภทที่โดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ กองทนุเปิดบัวหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมทรัพยส์นิทางเลอืกทีล่งทนุในตา่งประเทศ ซึง่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

 
เสนอ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิดบัวหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่                     
30 เมษายน 2565 ผลการดําเนินงานและการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิสําหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค               
ความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกองทุนตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ 
และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบ
บัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มูลทีร่วมอยูใ่นรายงานประจําปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบัญชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจัดเตรยีมใหกั้บขา้พเจา้ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบ
บัญชนีี้ 

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่นัน้มีความ

ขัดแยง้ทีม่สีาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอืน่แสดงขัด
ตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปีของกองทุนตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดังกลา่วใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่ใหม้กีารดําเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ  

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบัิตทิางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จําเป็นเพือ่ให ้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจัดทํางบการเงนิ  ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกีย่วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยุดดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้

  
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มั่นอยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่า
การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได ้
เสมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บ
การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได ้
หลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบ
ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

- ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

- สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ีสาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกล่าวไมเ่พยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

- ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน
ไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(นางสาวจนิตนา มหาวนชิ)    

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขที ่4687 

 

บรษัิท สํานักงานสอบบัญช ีซ ีแอนด ์เอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร : วันที ่10 มถินุายน 2565 
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรพัย ์

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3 1,345,972,962.41       1,172,331,951.78       

เงนิฝากธนาคาร 5,7 49,997,230.25           43,847,689.45           

ลกูหนี�

จากดอกเบี�ย 7 28,661.23                  20,207.28                  

จากการขายเงนิลงทนุ -                           6,187,044.52             

รวมสนิทรพัย ์ 1,395,998,853.89  1,222,386,893.03  

หนี�สนิ
เจา้หนี�จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 5,256,657.49             7,668,245.33             

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 780,751.23                689,807.41                

หนี�สนิอื�น 24,036.32                  20,499.38                  

รวมหนี�สนิ 6,061,445.04          8,378,552.12          

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,389,937,408.85  1,214,008,340.91  

สนิทรพัยส์ทุธ ิ

ทนุที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 967,255,846.48          990,212,443.25          

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 3 130,456,814.77          139,578,836.41          

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 292,224,747.60          84,217,061.25           

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,389,937,408.85  1,214,008,340.91  

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย 14.3699                   12.2600                   

จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแลว้ท ั�งหมด ณ วนัส ิ�นปี (หนว่ย) 96,725,584.6483    99,021,244.3253    

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชพี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 เมษายน 2565

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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จํานวนหนว่ย
มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

(บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ

ประเทศสงิคโปร์

กองทนุรวมอทีเีอฟ

SPDR Gold Trust 220,000     1,345,972,962.41       100.00

รวมหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ 220,000   1,345,972,962.41  100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 1,101,796,424.74 บาท) 1,345,972,962.41   100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 30 เมษายน 2565

ชื�อหลกัทรพัย ์
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จํานวนหนว่ย
มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

(บาท) มลูคา่เงนิลงทุน

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ

ประเทศสงิคโปร์

กองทนุรวมอทีเีอฟ

SPDR Gold Trust 227,030 1,172,331,951.78 100.00

รวมหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ 227,030 1,172,331,951.78 100.00

รวมเงนิลงทนุ  (ราคาทนุ 1,011,981,579.47 บาท) 1,172,331,951.78 100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 30 เมษายน 2564

ชื�อหลกัทรพัย์
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดด้อกเบี�ย 7 54,199.55                 91,823.17                 

รวมรายได้ 54,199.55               91,823.17               

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 6,7 6,881,211.52 6,838,350.85

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 6 412,872.72 410,300.91

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 6,7 688,121.19 683,835.10

คา่ธรรมเนยีมผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 6 385,347.89 382,947.66

คา่ธรรมเนยีมการสอบบัญชี 60,000.00 60,400.00

คา่ใชจ้า่ยอื�น 343,822.80 455,536.79

รวมคา่ใชจ้า่ย 8,771,376.12          8,831,371.31          

รายได(้ขาดทนุ)สทุธิ (8,717,176.57)        (8,739,548.14)        

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 36,176,750.95           28,724,897.21           

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 83,826,165.36 (5,691,543.17)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ 96,721,946.61 (34,594,369.70)

รวมรายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุที�เกดิขึ�นและที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 216,724,862.92      (11,561,015.66)      

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 208,007,686.35      (20,300,563.80)      

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชพี

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 2565
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(หนว่ย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 208,007,686.35         (20,300,563.80)          

การเพิ�มขึ�นของทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 416,651,393.21         567,100,195.35         

การลดลงของทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (448,730,011.62)        (630,277,262.94)        

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี 175,929,067.94      (83,477,631.39)      

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันตน้ปี 1,214,008,340.91       1,297,485,972.30       

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ ปลายปี 1,389,937,408.85   1,214,008,340.91   

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 99,021,244.3253        104,079,337.1489      

บวก หน่วยลงทนุที�ขายระหวา่งปี 30,888,156.8408        44,394,266.9000        

หัก หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืระหวา่งปี (33,183,816.5178)       (49,452,359.7236)       

หนว่ยลงทนุ ณ วนัสิ�นปี 96,725,584.6483    99,021,244.3253    

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 2565

หนว่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชพี
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กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 2565 
 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลดเ์พื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”)  เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกําหนด

อายุของโครงการ กองทุนไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให ้
จัดตัง้เป็นกองทุนเปิดและจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 มีมูลค่าโครงการจด
ทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) จัดการโดยบรษัิท
หลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”)  

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมพเิศษ ซึง่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดยีว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แตทั่ง้นี้จะลงทนุในตา่งประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุหรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อ
การลด  ความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึง่โดยปกตกิองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาป้องกันความเสีย่งใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน อนึง่ บรษัิทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสาร
ทีม่ลัีกษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนอาจมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือในระดับที่ต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที่
กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 
  

2. เกณฑใ์นการจดัทําและนําเสนองบการเงนิ  
งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําขึน้ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่

สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์(“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบัิตทิางบัญชฉีบับนี้ไมไ่ดกํ้าหนดไว ้กองทนุปฏบัิตติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญชทีีม่ผีลบังคับใชใ้นรอบระยะเวลาบัญชขีองขอ้มลูทางการเงนิ  

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงนิภาษาไทย ซึง่เป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความ
ขัดแยง้กันหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกตา่งกัน ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 
3. นโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

3.1 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การจัดประเภทและการวัดมลูคา่เริม่แรก 

กองทุนรับรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม อย่างไร 
ก็ตาม สําหรับลกูหนี ้กรณีไมม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกับการจัดหาเงนิทีม่นัียสําคัญ กองทนุจะรับรูส้นิทรัพยท์างการเงนิ
ดังกลา่วดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบัญชเีรือ่งการรับรูร้ายได ้
การวัดมลูคา่ภายหลัง 

- เงนิลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
โดยใชมู้ลค่าสนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสดุ และใชอั้ตราแลกเปลีย่น
เงนิตราสกุลต่างประเทศ (Spot rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันที่คํานวณมูลค่าดังกล่าว ในการ
แปลงคา่เงนิจากสกลุเงนิตา่งประเทศเป็นสกลุเงนิบาท 

- เงนิฝากธนาคารวัดมลูคา่ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทนุตัดจําหน่าย 
- หนี้สนิทางการเงนิวัดมลูคา่ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทนุตัดจําหน่าย 

 
 
 
 

BGOLDRMF | 21



การผดินัดชําระ 
ในกรณีที่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ผดินัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชดีอกเบี้ยคา้งรับโดยนําไปลดรายได ้

ดอกเบีย้ทันทีเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กจิการจะไม่ไดร้ับดอกเบีย้และเมื่อจํานวนดอกเบีย้ที่จะไม่ไดร้ับ
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบีย้คา้งรับที่ตอ้งตัดบัญชเีป็นดอกเบีย้ที่กองทุนซือ้มาพรอ้มกับ
เงนิลงทนุ กองทนุจะตัดบัญชดีอกเบีย้คา้งรับดังกลา่วโดยนําไปเพิม่ตน้ทนุของเงนิลงทนุทีซ่ ือ้มา 

 

3.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
กองทนุบันทกึกําไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในกําไรขาดทนุ 
ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้ับจากการจําหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกับราคา

ตามบัญชขีองเงนิลงทนุนัน้จะบันทกึรวมอยูใ่นกําไรขาดทนุ 
ดอกเบีย้รบัรับรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึรับตามวธิอัีตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
บัญชีส่วนเกนิและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัด

จําหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้รับ 
 

3.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจัดทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกับหลักการบัญชทีี่กําหนดในแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใช ้

การประมาณการรายการบัญชบีางรายการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจํานวนเงนิทีแ่สดง
ในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว ้

 

3.4 บญัชปีรบัสมดลุ 
บัญชปีรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม ซึง่จะบันทกึเมื่อมีการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ

กองทุน เพื่อทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสนิทรัพยส์ุทธขิองกจิการลงทุนหรือไดร้ับสว่นแบ่งจากกจิการลงทุน
เทา่เทยีมกันไมว่า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรอืเลกิลงทนุในกจิการลงทนุ ณ เวลาใด 

 

3.5 การแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ 
กองทนุแปลงค่ารายการทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันที่

ที่เกดิรายการ และแปลงค่าสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิที่เป็นตัวเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ กําไรและขาดทุนที่เกดิจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็น
เงนิตราต่างประเทศ และที่เกดิการแปลงค่าสนิทรัพย์และหนี้สนิที่เป็นตัวเงนิดังกล่าวไดบั้นทกึทันทีในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

 

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 
    (หนว่ย : บาท) 

  สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 
  2565  2564 

             ซือ้เงนิลงทนุ  129,788,139.72  113,416,109.30 

             ขายเงนิลงทนุ  171,123,192.50  181,079,615.59 
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5. เงนิฝากธนาคาร 
    ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 
  

สกลุเงนิ 
 อตัราดอกเบีย้  จํานวนเงนิ 

(บาท)    รอ้ยละ (ตอ่ปี)  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  BAHT  0.125  7,472,380.46 

Deutsche Bank  USD  -  16,522,094.34 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  BAHT  0.250  25,249,509.05 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน)  BAHT  0.250  753,246.40 

          รวม      49,997,230.25 

 
    ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
  

สกลุเงนิ 
 อตัราดอกเบีย้  จํานวนเงนิ 

(บาท)    รอ้ยละ (ตอ่ปี)  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  BAHT  0.125  2,878,663.25 

Deutsche Bank  USD  -  2,551,556.53 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  BAHT  0.225  37,668,730.14 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน)  BAHT  0.250  748,739.53 

          รวม      43,847,689.45 

 
6. คา่ใชจ้า่ย 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นผูจั้ดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมผูร้ับฝาก
ทรัพยส์นิทีก่องทนุถกูเรยีกเก็บมอัีตราดังนี้ 

 
            คา่ใชจ้า่ย                   อตัรารอ้ยละ 

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรัพยส์นิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0321 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 
 
บรษัิทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวัน โดยใชมู้ลค่าสนิทรัพยทั์ง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด 

ทัง้นี้มูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และ
คา่ธรรมเนียมผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ในแตล่ะวันเป็นฐานในการคํานวณ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกันกับกองทุน หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนหรอืถูกควบคุม

โดยกองทนุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกันกับกองทนุ 
กองทนุมคีวามสมัพันธกั์บบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน มดัีงนี้ 
 

บรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ความสมัพนัธ ์
เป็นบรษัิทจัดการกองทนุ 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดการกองทนุ 
 

กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันทีสํ่าคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้ือหุน้และ/หรอืกรรมการเดยีวกัน
กับบรษัิทจัดการและกองทนุ รายการทีสํ่าคัญดังกลา่วมดัีงนี้ 

 

7.1 รายการระหวา่งกัน มดัีงนี้ 
     (หนว่ย : บาท) 
 สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษายน   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด     

     คา่ธรรมเนียมการจัดการ 6,881,211.52  6,838,350.85  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      

     คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 688,121.19  683,835.10  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

     ดอกเบีย้รับ 6,246.52  8,420.69  ราคาตลาด 
 

7.2 ยอดคงเหลอืระหว่างกัน  มดัีงนี้ 
   (หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่30 เมษายน 
 2565  2564 
    

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด   

     คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 607,649.57  535,362.59 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    

     เงนิฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 7,472,380.46  2,878,663.25 

     ดอกเบีย้คา้งรับ 2,939.87  2,205.80 

     คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 36,751.79  25,286.13 
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8. การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

8.1 การประมาณการมลูคา่ยตุธิรรม 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ืน่             

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า 
กองทุนใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบัิติ
ทางการบัญชทีี่เกี่ยวขอ้งกําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่มีลักษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได ้
กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่
น่าเชือ่ถอื เชน่ วธิคีดิลดกระแสเงนิสด และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิ
ทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

 

ความแตกตา่งของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดดั้งนี้ 
 

(ขอ้มลูระดับที ่1) ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิ
อยา่งเดยีวกัน 

(ขอ้มลูระดับที ่2) ขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดับที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 
(ไดแ้กข่อ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรับ
สนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ 

(ขอ้มลูระดับที ่3) ขอ้มลูสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้  

 
กองทนุมสีนิทรัพยท์ีวั่ดมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมและมรีะดับชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดังนี้ 

          (หนว่ย : บาท) 

    ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

    ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 
3   รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม        

 หน่วยลงทนุ  1,345,972,962.41  -  -  1,345,972,962.41 
 

          (หนว่ย : บาท) 

    ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 

    ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 
3   รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม        

 หน่วยลงทนุ  1,172,331,951.78  -  -  1,172,331,951.78 
 

เงนิลงทนุตา่ง ๆ ซึง่มลูคา่เงนิลงทนุมาจากราคาตลาดทีม่กีารอา้งองิไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดทีม่สีภาพคล่องและถูก
จัดประเภทอยูใ่นระดับที ่1 นัน้ประกอบดว้ยตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่อง กองทนุจะไม่ปรับราคาที่
อา้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหลา่นี ้
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8.2 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ คอืโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน

ทอ้งตลาดมีการเปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ราคาตราสารหนี้จะลดลง และ
หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มอีายุยาวเท่าไรราคาของ
ตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวามออ่นไหวตอ่การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้ 

กองทนุมสีนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ แยกตามประเภทของอัตราดอกเบีย้ ดังนี้ 
(หนว่ย : บาท) 

 ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 
                                                    อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อตัรา

ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สนิทรัพยท์างการเงนิ        

เงนิฝากธนาคาร 33,475,135.91  -  16,522,094.34  49,997,230.25 

หนว่ยลงทนุ -  -  1,345,972,962.41  1,345,972,962.41 

หนี้สนิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ -  -  5,256,657.49  5,256,657.49 
 
 

(หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
                                                    อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อตัรา

ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สนิทรัพยท์างการเงนิ        

เงนิฝากธนาคาร 41,296,132.92  -  2,551,556.53  43,847,689.45 

หนว่ยลงทนุ -  -  1,172,331,951.78  1,172,331,951.78 

หนี้สนิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ -  -  7,668,245.33  7,668,245.33 
 
8.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยแบง่ตามวันทีท่ีค่รบกําหนดนับจากวันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ
ทีม่สีาระสําคัญ ดังนี้ 

(หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ไมม่กีําหนด  รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ   

เงนิฝากธนาคาร 49,997,230.25  -  -  -  -  49,997,230.25 
หน่วยลงทนุ -  -  -  -  1,345,972,962.41  1,345,972,962.41 
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(หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ไมม่กีําหนด  รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ   

เงนิฝากธนาคาร 43,847,689.45  -  -  -  -  43,847,689.45 
หน่วยลงทนุ -  -  -  -  1,172,331,951.78  1,172,331,951.78 

 
8.4 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่  

กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมอืทาง
การเงนิ เนื่องจากกองทุนมลีูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

 
8.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุนในงวดปัจจุบันและในปีต่อไปกองทุนอาจจะไดร้ับผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 
ทีเ่ปลีย่นไป ซึง่เกดิจากสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศสว่นทีไ่ม่ไดทํ้าสญัญาป้องกันความเสีย่ง 

กองทุนมีสนิทรัพยท์างการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ไม่ไดม้ีการทําสัญญาป้องกันความเสีย่ง
ดา้นอัตราแลกเปลีย่น มดัีงนี้ 

(หนว่ย : ดอลลารส์หรฐั) 
    จํานวนเงนิ 

รายการ   ณ วนัที ่30 เมษายน 2565  ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 

สนิทรพัยท์างการเงนิ      

 เงนิลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม)   39,274,400.00  37,630,222.50 
 เงนิฝากธนาคาร   482,101.32  81,901.41 

 
8.6 ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งซึง่
ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าวขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและ
ตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดังกลา่วอาจมผีลกระทบดา้นบวกหรอืลบต่อผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

 
8.7 การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การ
กระจายประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

 
9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่10 มถินุายน 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

 

  

BGOLDRMF | 28



ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 10 มถินุายน 2565 
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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

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