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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงมนันีม่ารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี

มมุมองตลาดตราสารหนี ้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดอืนธันวาคม 2563 มกีารปรับตัวลดลงตลอดชว่งอายุเมื่อเทยีบกับสิน้เดอืน
กอ่น โดยพันธบัตรชว่งอายไุมเ่กนิ 10 ปี มกีารปรับลดลงในชว่ง -13 ถงึ -23 bps ปัจจัยสําคัญมาจากสภาพคลอ่งในระบบการเงนิ
ทีอ่ยูใ่นระดับสงู จากแนวโนม้เศรษฐกจิทีม่กีารบรโิภครวมถงึการลงทนุภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง สง่ผลใหม้แีรงซือ้จากนักลงทุน
ในประเทศ ทัง้ในส่วนสถาบันการเงนิและกองทุน ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.) ในวันที ่23 ธันวาคม 
ทีผ่่านมา กนง. ไดเ้นน้ย้ําถงึการดําเนินนโยบายการเงนิที่มีจํากัด ซึง่จะนํามาใชใ้นจังหวะที่เหมาะสมและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 
บ่งชีถ้งึความเป็นไปไดใ้นการลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย หากเศรษฐกจิไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
อกีครัง้ในวงกวา้ง ขณะที่แผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประจําไตรมาส 2/2564 ที่ประกาศโดยสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) มีจํานวนทัง้สิน้ 1.65 แสนลา้นบาท อยู่ในระดับที่ตลาดคาด และไม่มีผลต่อตลาดอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับนักลงทุน
ตา่งชาตมิยีอดขายสทุธใินตลาดตราสารหนี้ไทยในเดอืนธันวาคม เป็นจํานวน 1.8 หมืน่ลา้นบาท เป็นการขายสทุธใินตราสารหนี้
ระยะยาว 1.1 หมืน่ลา้นบาท ขายสทุธติราสารหนี้ระยะสัน้ 5.6 พันลา้นบาท และมพีันธบัตรครบกําหนด 1.6 พันลา้นบาท 

นโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลักท่ัวโลกตลอดทัง้ปีทีผ่า่นมา มที่าทใีนเชงิผ่อนคลายต่อเนื่อง และคาดวา่จะยังคง
แนวโนม้ดังกล่าวต่อไปในปี 2564 เพื่อประคับประคองเศรษฐกจิที่ยังคงไดร้ับผลกระทบ โดยในเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการ 
นโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มตเิป็นเอกฉันท ์คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย Federal Funds Rate ในระดับต่ํา 
ที ่0.00 - 0.25% และระบุว่าจะคงอยู่ทีร่ะดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับทีค่ณะกรรมการประเมนิว่าเป็นระดับการ
จา้งงานเต็มอัตรา (Full Employment) และเงนิเฟ้อเร่งตัวขึน้สู่ระดับ 2% และเกนิระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ซึง่มุมมองของ FOMC หรอื Dot Plot เชือ่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงดอกเบีย้ไวท้ีร่ะดับดังกล่าวไปจนถงึปี 2566 เป็น
อย่างนอ้ย ในขณะเดยีวกัน ทางสภาคองเกรสไดม้ีการอนุมัตงิบประมาณเยียวยาทางเศรษฐกจิฉบับใหม่ มูลค่ากว่า 9 แสนลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ เพือ่กระตุน้การใชจ่้ายในประเทศและเร่งใหอั้ตราเงนิเฟ้อเขา้สูเ่ป้าหมายโดยเร็ว  

ขณะทีก่ลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึง่ยังคงมอัีตราเงนิเฟ้อในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ในระดับ -0.3% สง่ผลใหธ้นาคาร
กลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบีย้นโยบายหรืออัตราดอกเบีย้รีไฟแนนซท์ี่ระดับ 0.00% อัตราดอกเบีย้เงนิกูท้ี่ระดับ 0.25% 
และอัตราดอกเบีย้เงนิฝากที่ธนาคารพาณิชยฝ์ากไวกั้บ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่วงเงนิในการซือ้พันธบัตรตามโครงการ 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) มีการขยายเพิ่มอีก 5 แสนลา้นยูโร เป็น 1.85 ลา้นลา้นยูโร รวมทั้ง
ขยายเวลาในการรับซื้อพันธบัตรออกไปจนถึงปี 2565 นอกจากนี้  ECB ยังดําเนินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE 
ในวงเงนิ 2 หมืน่ลา้นยโูรตอ่เดอืนตอ่ไป  

สําหรับปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ปิดเผยอัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปในเดอืนธันวาคม 2563 ทีถ่งึแมจ้ะเป็นการ
หดตัวในอัตรานอ้ยที่สุดในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับตดิลบที่ -0.27% ส่งผลใหอั้ตราเงนิเฟ้อท่ัวไปสําหรับทัง้ปีอยู่ที ่
-0.85% ขณะที่อัตราเงนิเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยมาอยู่ที่ 0.19% โดยอัตราเงนิเฟ้อที่ปรับตัวดีขึน้เป็นผลจากราคา
พลังงานที่หดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงคใ์นประเทศโดยรวมยังคงเปราะบาง ราคาสนิคา้อืน่ๆ ยังไม่สามารถปรับเพิม่ขึน้ได ้
มาก แมโ้ปรโมชั่นสง่เสรมิการขายของรา้นคา้ตา่งๆ จะสิน้สดุลง รวมถงึรัฐบาลมมีาตรการกระตุน้เศรฐกจิทัง้การท่องเทีย่วและการ
กระตุน้การใชจ่้ายอยา่งตอ่เนื่องก็ตาม สําหรับอัตราเงนิเฟ้อในปี 2564 ถงึแมจ้ะมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวจากฐานในปีนี้ทีอ่ยูใ่นระดับต่ํา แต่
คาดวา่จะอยูใ่นระดับจํากัด จากสภาวะทางเศรษฐกจิทียั่งคงไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

แนวโนม้ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 กองทนุบัวหลวงคาดว่าภาพรวมของอัตราผลตอบแทนจะยังคงอยู่ในระดับต่ํา 
จากสภาพคล่องในประเทศที่มีค่อนขา้งสูง ขณะที่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิที่ยังคงไดร้ับแรงกดดันจากการประกาศมาตรการ 
ล็อกดาวน์อกีครัง้หลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคการท่องเที่ยวและบรกิารที่ยังคงอ่อนแอหากยังไม่สามารถ
เปิดรับนักท่องเทีย่วตา่งชาตไิด ้อาจเป็นผลให ้กนง. ตัดสนิใจปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงได ้นอกจากนี้ การดําเนนินโยบาย
การเงนิทีผ่อ่นคลายและนโยบายการคลังเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของสหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนกระแสเงนิทนุระหว่างประเทศใหเ้ขา้
สูต่ลาดเกดิใหมร่วมถงึตลาดตราสารหนี้ไทย 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการ 
เลีย้งชพี มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 เท่ากับ 2,471.55 ลา้นบาท หรือ 11.6322 บาทต่อหน่วยลงทุน 
และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 
กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 
บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน 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. นาง อตกิานต ์พานชิเกษม 12 พฤศจกิายน 2551 

2. น.ส. ชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 25 เมษายน 2554 

3. น.ส. ปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 12 พฤศจกิายน 2551 

4. น.ส. อรุณี ศลิปการประดษิฐ 21 กรกฎาคม 2554 

5. น.ส. ศริารัตน ์อรุณจติต ์ 21 กรกฎาคม 2554 

6. นาย ปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มารเ์ก็ตเพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพือ่ระดุมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ ประเภทรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และลงทุนแบบมีความเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการ
ลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของ NAV และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

กองทุนเนน้ลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในตัวตราสารและหรอืผูอ้อกตราสารระยะยาวสามอันดับ
แรก ระยะสัน้สองอันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงนิ เอกชน และ
หรอืเงนิฝากทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่กํีาหนดการชําระคนืเมือ่ทวงถามหรอืมอีายุสญัญา หรอื
จะครบกําหนดชําระคนืไม่เกนิ 397 วันนับแต่วันทีล่งทุน กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนัก ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กนิ 
92 วัน และกองทุนจะลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured 
Note 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลีย้งชพีตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนซึง่
ทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุนการขาย 
หรอืรับซือ้คนื จํานวน 1 ราย 

บมจ.หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรับปรุงขอ้ความการรับผลประโยชน ์
ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุน 
ใชบ้รกิารบุคคลอืน่  
(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง แนวทาง
ปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบ 
งานที่เกี่ยวกับการกระทําที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับลูกคา้ของบรษัิทจัดการ และการลงทุน
เพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. สดัสว่นการลงทนุ 
- การลงทนุในต่างประเทศบางสว่น 

เปลีย่นจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็น “โดยเฉลีย่รอบปีบัญช”ี 16 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

4. ปรับปรุงนยิามของตราสารเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับหลักสากล (UCITS) 

หน่วย CIS 16 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

5. การยกเลกิหลักเกณฑข์อ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การจํากัด 
การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการ
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ขสัดส่วน
การถอืหน่วยลงทนุกรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัด 
รวมทัง้ยกเลกิการจํากัดสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน
ในการรับเงนิปันผล 

3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่น
ที่ถือเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

6. การปรับปรุงรายชือ่ผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรับซือ้คนื 

บมจ.หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  
(ชือ่เดมิ บมจ.หลักทรัพย ์ภัทร) 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 53 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  11.6244   11.6115   11.5819   11.4161   11.2509   10.1855  

ผลการดําเนนิงานของ MM-RMF 0.07 0.18 0.43 0.63 0.67 1.34 

เกณฑม์าตรฐาน2 0.11 0.21 0.66 1.05 1.11 1.58 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน3 0.09 0.19 0.51 0.84 0.88 1.16 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

0.0184 0.0194 0.030 0.037 0.049 0.103 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.0044 0.0344 0.028 0.021 0.020 0.043 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน 

0.0004 0.0004 0.008 0.011 0.009 0.017 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) Zero Rate Return 1 เดอืน รอ้ยละ 50 
2) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์รอ้ยละ 40 
3) อัตราดอกเบีย้กูย้มืระหวา่งธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 เดอืน สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ* (SIBOR1M) ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่ง

ดา้นอัตราแลกเปลี่ยน บวกดว้ย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดติในระดับ A อายุ 1 เดือน** ในช่วง
ระยะเวลาทีคํ่านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 10 

3 อัตราดอกเบีย้ของเงนิฝากประจํา 3 เดอืน เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์
4 % ตอ่ปี 

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิ ไม่ใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทุนคืนจาก
กองทนุรวมตลาดเงนิครบเต็มจํานวนได ้
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,194,550,879.25 88.79 

พนัธบตัร     

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1,454,185,248.73 58.84 

หุน้กู ้     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) 35,327,081.30 1.43 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 226,930,621.50 9.18 

ต ัว๋แลกเงนิ     

อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ 99,661,612.10 4.03 

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) 181,459,419.40 7.34 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 184,337,640.78 7.46 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 12,649,255.44 0.51 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 279,326,777.68 11.30 

ประเทศจนี     

บตัรเงนิฝาก     

อันดับความน่าเชือ่ถอื 29,013,067.96 1.17 

เงนิฝากประจํา     

อันดับความน่าเชือ่ถอื A 250,313,709.72 10.13 
      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 2,471,546,011.14 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 11.6322 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 1,454.19 58.84 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
บรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

645.12 26.10 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 361.92 14.64 

4. กลุ่มตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุน
ได ้(investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสํานักงาน ก.ล .ต . 
เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุ 
ในเดอืนธันวาคม 2563 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 

กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/12/20 AAA 155,000,000.00 154,995,924.76 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/12/20 AAA 60,000,000.00 59,987,509.45 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/12/20 AAA 215,000,000.00 214,934,989.53 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 55,000,000.00 54,975,163.28 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 135,000,000.00 134,939,351.23 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 100,000,000.00 99,949,847.08 

7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/01/21 AAA 100,000,000.00 99,940,966.38 

8. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/01/21 AAA 50,000,000.00 49,965,790.55 

9. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 155,000,000.00 154,878,914.39 

10. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 45,000,000.00 44,964,846.11 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/02/21 AAA 90,000,000.00 89,921,534.22 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/02/21 AAA 70,000,000.00 69,935,161.48 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/02/21 AAA 60,000,000.00 59,949,072.03 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/02/21 AAA 125,000,000.00 124,885,242.44 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/03/21 AAA 25,000,000.00 24,977,407.42 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/03/21 AAA 15,000,000.00 14,983,528.38 

17. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด 
(มหาชน) 

- 26/01/21 AAA 225,000,000.00 226,930,621.50 

18. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/20 AAA(tha) 35,000,000.00 35,327,081.30 

19. ต๋ัวแลกเงนิ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/02/21 A+ 100,000,000.00 99,661,612.10 

20. บัตรเงนิฝาก China Development Bank - 04/12/20 - 800,000.00 29,013,067.96 

21. เงนิฝากประจํา ธนาคารออมสนิ กระทรวงการคลัง 14/05/21 AAA 50,000,000.00 50,329,508.20 

22. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/01/21 AAA(tha) 70,000,000.00 70,897,950.82 

23. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 16/04/21 AAA(tha) 35,000,000.00 35,251,837.43 

24. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/21 AAA(tha) 25,000,000.00 25,155,532.79 

25. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 06/08/21 AAA(tha) 20,000,000.00 20,063,934.43 

26. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 13/08/21 AAA(tha) 30,000,000.00 30,090,163.93 

27. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 19/02/25 A 1,400,000.00 50,774,872.05 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 

กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

28. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 05/03/25 A 1,000,000.00 36,297,806.64 

29. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 12/03/25 A 1,000,000.00 36,294,200.25 

30. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 05/02/25 A 1,500,000.00 54,402,917.92 

31. เงนิฝากประจํา Bank of China Limited,  
Macau Branch 

- 23/04/25 A 2,000,000.00 72,543,912.86 

32. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 134,008,132.58 

33. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 6,802,882.08 

34. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด(มหาชน) - - AA+(tha) - 5,846,373.36 

 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดติของผูอ้อก 
ตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

Fitch TRIS 
Moody’s 

คําอธบิาย 

LT ST LT ST 
AAA (tha) 

F1+ 

AAA  Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+   T1+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากที่
จะไมส่ามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA  Aa2 

AA- (tha) AA-  Aa3 

A+ (tha) 
F1 

A+      T1 A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A  A2 

A- (tha) 
F2 

A-         T2 A3 

BBB+ (tha) BBB+  Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) 
F3 

BBB            T3 Baa2 

BBB- (tha) BBB-  Baa3 

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

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  7,479.96 0.316 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 591.76 0.025 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,367.03 0.100 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,069.15  0.045  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 11,507.90 0.486 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR = 1,359,466,900.80 

  2,366,967,347.89 

   

PTR = 0.57 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน 
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง  ดังนั้น 
ทรัพย์สนิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพยส์นิประเภทที่โดยลักษณะแลว้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม 
ของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 

  

MM-RMF l 12



 

 

บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ กองทนุเปิดบัวหลวงมันนี่มารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี ไมม่กีารซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารทนุ ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงมนันีม่ารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงมันนี่มารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย 
งบด ุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่สําคัญสําหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชพี 
ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทาง
การเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกองทุน
ตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนด
เหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบ
การเงนิ และรายงานของผูส้อบบัญชทีี่อยู่ในรายงานประจําปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปี
ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความ
ขัดแยง้ทีม่สีาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดังกล่าวกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกับการดําเนนิงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงาน
ตอ่เนื่องเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานตอ่เนื่องตอ่ไปได ้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสงูแต่ไม่ได ้
เป็นการรับประกันวา่การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิ
อันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมี
ผลตอ่การตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะ
เกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านั้น และไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีี่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า
ความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการ
ควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชสํีาหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกีย่วขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีี่ไดร้ับ
จนถงึวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงนิแสดง
รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได ้
วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(นางสาวชมภนูุช แซแ่ต)้                                              
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2563 

MM-RMF l 15



หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 2,320,974,178.83 บาท

ในปี 2563 และ 2,001,580,731.97 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8, 10 2,323,539,877.14         1,999,503,968.84         

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 146,569,356.13            91,161,641.99              

ลกูหนี�จากดอกเบี�ย 7, 10 3,768,423.66               3,250,423.61               

ลกูหนี�จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 9, 10 1,227,889.86               2,849,906.22               

สนิทรัพยอ์ื�น 7 20,258.22                    71,298.29                    

รวมสนิทรัพย์ 2,475,125,805.01         2,096,837,238.95         

หนี�สนิ

เจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทนุ -                             64,825,238.40              

เจา้หนี�จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 9, 10 2,854,415.44               -                              

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7 664,797.85                  1,089,978.11               

หนี�สนิอื�น 60,580.58                    40,558.63                    

รวมหนี�สนิ 3,579,793.87               65,955,775.14              

สนิทรพัยส์ทุธิ 2,471,546,011.14     2,030,881,463.81     

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,124,745,036.32         1,753,455,998.82         

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 152,283,361.32            92,966,227.31              

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 4 194,517,613.50            184,459,237.68            

สนิทรพัยส์ทุธิ 2,471,546,011.14     2,030,881,463.81     

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 11.6322                      11.5821                       

จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย) 212,474,503.6330        175,345,599.8828        

บาท

งบดลุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� MM-RMF l 16



อตัรา เงนิตน้ / รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (บาท/หนว่ย) (บาท)

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 

เงนิฝากประจาํ/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ

ธนาคารออมสนิ 1.20 14/05/64 50,000,000.00      50,000,000.00              2.15

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.50 25/01/64 70,000,000.00      70,000,000.00              3.01

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.15 16/04/64 35,000,000.00      35,000,000.00              1.51

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.10 10/05/64 25,000,000.00      25,000,000.00              1.08

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.00 06/08/64 20,000,000.00      20,000,000.00              0.86

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.00 13/08/64 30,000,000.00      30,000,000.00              1.29

รวมเงนิฝากประจาํ/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ 230,000,000.00         9.90

ต ั�วแลกเงนิ

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 22/02/64 100,000,000.00     99,661,612.10              4.29

รวมต ั�วแลกเงนิ 99,661,612.10           4.29

หุน้กู ้

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 1.91 26/01/64 225,000                225,423,553.50            9.70

รวมหุน้กู ้ 225,423,553.50         9.70

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที� 35/91/63 (CB20D03C) 03/12/63 155,000                154,995,924.76            6.67

งวดที� 37/91/63 (CB20D17B) 17/12/63 60,000                 59,987,509.45              2.58

งวดที� 38/91/63 (CB20D24B) 24/12/63 215,000                214,934,989.53            9.25

งวดที� 26/186/63 (CB21104A) 04/01/64 55,000                 54,975,163.28              2.37

งวดที� 39/95/63 (CB21104B) 04/01/64 135,000                134,939,351.23            5.81

งวดที� 1/364/63 (CB21107A) 07/01/64 100,000                99,949,847.08              4.30

งวดที� 41/91/63 (CB21114B) 14/01/64 100,000                99,940,966.38              4.30

งวดที� 29/182/63 (CB21121A) 21/01/64 50,000                 49,965,790.55              2.15

งวดที� 30/182/63 (CB21128A) 28/01/64 155,000                154,878,914.39            6.67

งวดที� 43/91/63  (CB21128B) 28/01/64 45,000                 44,964,846.11              1.94

งวดที� 31/182/63 (CB21204B) 04/02/64 90,000                 89,921,534.22              3.87

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� MM-RMF l 17



อตัรา เงนิตน้ / รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (บาท/หนว่ย) (บาท)

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

งวดที� 45/91/63 (CB21211B) 11/02/64 70,000                 69,935,161.48              3.01

งวดที� 46/91/63 (CB21218B) 18/02/64 60,000                 59,949,072.03              2.58

งวดที� 47/91/63 (CB21225B) 25/02/64 125,000                124,885,242.44            5.37

งวดที� 3/364/63 (CB21304A) 04/03/64 25,000                 24,977,407.42              1.07

งวดที� 37/182/63 (CB21318A) 18/03/64 15,000                 14,983,528.38              0.64

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

พ.ศ. 2560 ครั �งที� 1 (GHB20DA) 1.92 14/12/63 35,000                 35,014,094.85              1.51

รวมพนัธบตัร 1,489,199,343.58      64.09

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 2,044,284,509.18      87.98

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

เงนิฝากประจาํ/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ

Bank of China Macau Branch 0.04 18/02/64 1.40 ลา้นยโูร 50,773,800.00              2.19

Bank of China Macau Branch 0.11 04/03/64 1.00 ลา้นยโูร 36,267,000.00              1.56

Bank of China Macau Branch 0.10 11/03/64 1.00 ลา้นยโูร 36,267,000.00              1.56

Bank of China Macau Branch 0.05 04/02/64 1.50 ลา้นยโูร 54,400,500.00              2.34

Bank of China Macau Branch 0.12 22/04/64 2.00 ลา้นยโูร 72,534,000.00              3.12

China Development Bank 04/12/63 0.80 ลา้นยโูร 29,013,067.96              1.25

รวมเงนิฝากประจาํ/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ 279,255,367.96         12.02

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 279,255,367.96         12.02

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,320,974,178.83 บาท) 2,323,539,877.14      100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� MM-RMF l 18



อตัรา เงนิตน้ / รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (บาท/หนว่ย) (บาท)

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 

เงนิฝากประจํา/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80 20/01/63 50,000,000.00             50,000,000.00             2.50

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.85 25/02/63 40,000,000.00             40,000,000.00             2.00

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80 06/08/63 20,000,000.00             20,000,000.00             1.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.80 13/08/63 30,000,000.00             30,000,000.00             1.50

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 1.85 23/07/63 100,000,000.00           100,000,000.00           5.00

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 1.75 19/08/63 20,000,000.00             20,000,000.00             1.00

รวมเงนิฝากประจํา/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ 260,000,000.00        13.00

ต ั�วแลกเงนิ

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 19/12/62 50,000,000.00             49,959,348.15             2.50

รวมต ั�วแลกเงนิ 49,959,348.15          2.50

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที� 36/92/62 (CB19D06C) 06/12/62 70,000                        69,986,290.36             3.50

งวดที� 37/91/62 (CB19D12B) 12/12/62 150,000                      149,937,642.37           7.50

งวดที� 25/182/62 (CB19D19A) 19/12/62 90,000                        89,936,576.23             4.50

งวดที� 38/91/62 (CB19D19B) 19/12/62 50,000                        49,965,872.62             2.50

งวดที� 39/91/62 (CB19D26B) 26/12/62 120,000                      119,886,682.45           6.00

งวดที� 40/91/62 (CB20102B) 02/01/63 175,000                      174,783,938.32           8.74

งวดที� 41/91/62 (CB20109B) 09/01/63 70,000                        69,897,121.97             3.49

งวดที� 42/91/62 (CB20116B) 16/01/63 120,000                      119,787,139.89           5.99

งวดที� 43/91/62 (CB20123B) 23/01/63 110,000                      109,772,860.40           5.49

งวดที� 44/91/62 (CB20130B) 30/01/63 150,000                      149,653,132.74           7.48

งวดที� 32/182/62 (CB20206A) 06/02/63 10,000                        9,976,970.28               0.50

งวดที� 45/91/62 (CB20206B) 06/02/63 110,000                      109,742,653.48           5.49

งวดที� 33/182/62 (CB20213A) 13/02/63 110,000                      109,712,854.89           5.49

งวดที� 47/91/62 (CB20220B) 20/02/63 65,000                        64,823,059.69             3.24

งวดที� 48/91/62 (CB20227B) 27/02/63 90,000                        89,730,660.52             4.49

รวมพนัธบตัร 1,487,593,456.21    74.40

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 1,797,552,804.36    89.90

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� MM-RMF l 19



อตัรา เงนิตน้ / รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ ดอกเบี�ย วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (บาท/หนว่ย) (บาท)

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

เงนิฝากประจํา/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ

Agricultural Bank of China 2.52 20/08/63 16.00 ลา้นดอลลารฮ์อ่งกง 61,784,000.00             3.09

Bank of China Macau Branch 27/02/63 1.50 ลา้นยโูร 49,903,500.00             2.50

Bank of Communications Co., Ltd 10/01/63 0.80 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 24,120,239.32             1.21

Bank of Communications Co., Ltd 23/01/63 0.80 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 24,101,138.96             1.20

China Construction Bank Tokyo Branch 21/01/63 0.80 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 24,101,522.81             1.20

รวมเงนิฝากประจํา/บตัรเงนิฝาก/ใบรบัฝากเงนิ 184,010,401.09        9.20

ต ั�วเงนิคลงั

Ministry of Finance - Japan 14/01/63 65.00 ลา้นเยน 17,940,763.39             0.90

รวมต ั�วเงนิคลงั 17,940,763.39          0.90

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 201,951,164.48        10.10

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,001,580,731.97 บาท) 1,999,503,968.84    100.00
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หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทนุ 3

รายไดด้อกเบี�ย 7 21,458,296.03               32,180,593.73               

รวมรายได ้ 21,458,296.03               32,180,593.73               

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5, 7 8,003,560.01                 10,773,464.66               

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 633,180.49                   538,673.23                    

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5, 7 2,532,721.71                 2,154,692.90                 

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 71,200.00                     71,300.00                      

คา่ใชจ้่ายอื�น 7 1,032,662.86                 1,888,163.84                 

รวมคา่ใชจ้่าย 12,273,325.07               15,426,294.63               

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 9,184,970.96              16,754,299.10            

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 5,745,170.69                 (9,956,643.71)                

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 4,642,461.44                 (876,104.86)                   

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ์ (5,037,795.47)               9,903,637.92                 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ์ 9, 10 (4,476,431.80)               1,867,256.02                 

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุที�เกดิข ึ�นและที�ยงัไมเ่กดิข ึ�น 873,404.86                 938,145.37                  

การเพิ�มข ึ�นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 10,058,375.82            17,692,444.47            

บาท

งบกาํไรขาดทนุ
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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การเพิ�มข ึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในระหวา่งปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 9,184,970.96                 16,754,299.10               

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 5,745,170.69                 (9,956,643.71)                

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 4,642,461.44                 (876,104.86)                   

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ์ (5,037,795.47)               9,903,637.92                 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ์ (4,476,431.80)               1,867,256.02                 

การเพิ�มขึ�นสทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 10,058,375.82               17,692,444.47               

การเพิ�มข ึ�น(ลดลง)ของทนุที�ไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 

มลูคา่หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 2,081,201,411.11          1,234,128,299.36           

มลูคา่หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (1,650,595,239.60)         (1,093,781,281.50)          

การเพิ�มขึ�นสทุธขิองทนุที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 430,606,171.51             140,347,017.86              

การเพิ�มขึ�นของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 440,664,547.33             158,039,462.33              

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 2,030,881,463.81          1,872,842,001.48           

สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี 2,471,546,011.14      2,030,881,463.81       

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 175,345,599.8828         163,127,207.4617          

บวก : หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 179,300,866.2228         107,057,255.2704          

หัก : หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (142,171,962.4726)        (94,838,862.8493)           

หนว่ยลงทนุ ณ วนัปลายปี 212,474,503.6330     175,345,599.8828      

บาท

หนว่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2563
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 10,058,375.82               17,692,444.47               

ปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซื�อเงนิลงทนุ (9,806,125,376.72)         (7,443,649,668.01)          

การขายเงนิลงทนุ 9,501,988,139.50          7,288,597,013.30           

สว่นตํ�ามลูคา่ตราสารหนี�ตัดบัญชี (9,511,038.95)               (23,114,318.38)              

การเพิ�มขึ�นในลกูหนี�จากดอกเบี�ย (518,000.05)                  (15,671.64)                    

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในสนิทรัพยอ์ื�น 51,040.07                     (40,271.59)                    

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทนุ (64,825,238.40)              64,825,238.40               

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย (425,180.26)                  89,667.79                      

การเพิ�มขึ�นในหนี�สนิอื�น 20,021.95                     4,765.41                       

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (5,745,170.69)               9,956,643.71                 

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (4,642,461.44)               876,104.86                    

(กําไร)ขาดทนุสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสัญญาอนุพันธ์ 4,476,431.80                 (1,867,256.02)                

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงาน (375,198,457.37)            (86,645,307.70)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 2,081,201,411.11          1,234,128,299.36           

การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (1,650,595,239.60)         (1,093,781,281.50)          

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 430,606,171.51             140,347,017.86              

เงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ�นสทุธิ 55,407,714.14               53,701,710.16               

เงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้ปี 91,161,641.99               37,459,931.83               

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 146,569,356.13          91,161,641.99            

บาท

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

ขอ้มลูผลการดําเนนิงาน (ตอ่หน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก -            

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 11.5821      11.4808      11.4161      11.3406      11.2509      11.1098      

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ* 0.0451       0.0959       0.0683       0.0587       0.0049       0.1159       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** 0.0329       (0.0573)      (0.0515)      (0.1277)      (0.0426)      0.2631       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ ** 0.0265       (0.0050)      0.0189       (0.0763)      0.0412       (0.0141)      

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ ์** (0.0288)      0.0570       0.0532       0.1887       0.0699       (0.2324)      

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพันธ ์** (0.0256)      0.0107       (0.0242)      0.0321       0.0163       0.0086       

กําไรสทุธจิากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ **

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทนุทั �งสิ�น 0.0501       0.1013       0.0647       0.0755       0.0897       0.1411       

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 11.6322    11.5821    11.4808    11.4161    11.3406    11.2509    

อัตราสว่นของกําไรสทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.43           0.88           0.56           0.66           0.79           1.26           

อัตราสว่นการเงนิที�สําคัญและขอ้มลูประกอบเพิ�มเตมิที�สําคัญ

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (พันบาท) 2,471,546   2,030,881   1,872,842   1,896,738   1,738,977   1,424,263   

อัตราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.52           0.77           0.74           0.85           0.80           0.78           

อัตราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.91           1.60           1.34           1.37           0.84           1.81           

อัตราสว่นของจํานวนถัวเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 715.53       637.62       754.74       548.28       523.82       634.44       

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแลว้ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี

**

*** ไมนั่บรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุในตั�วสญัญาใชเ้งนิ และการซื�อขายเงนิลงทนุตอ้งเป็นรายการซื�อหรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิซึ�งไมร่วมถงึการซื�อ

โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซื�อคนื

บาท

ข้อมูลทางการเงินที �สําคัญ
สําหรับปสีิ�นสุดวันที � 30 พฤศจิกายน 2563

ขอ้มลูตอ่หน่วยที�รายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุที�เกดิขึ�นในระหวา่งปี

เนื�องจากชว่งเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทนุนั�นขึ�นอยูก่ับความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงมนันีม่ารเ์ก็ตเพือ่การเลีย้งชพี

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2551 โดยมจํีานวน
เงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษิัทจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุน

กองทุน เป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคท์ีจ่ะลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศและต่างประเทศ โดย
กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้กองทนุ
จะเขา้ทําสัญญาอนุพันธ ์(Derivatives) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ

งบการเงนิของกองทุนจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบัิตทิางการ
บัญชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย
นอกจากนี้งบการเงนิไดจ้ัดทําขึน้ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 106
เรื่อง “การบัญชสํีาหรับกจิการที่ดําเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ”

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินที่ไม่
คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมท่ีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่มี
ผลบังคับใชสํ้าหรับงบการเงนิที่มีรอบบัญชเีริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิตทิาง
บัญชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมม่ดัีงนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 รายไดจ้ากสัญญาทีทํ่ากับลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่22 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ 

หรอืจ่ายลว่งหนา้

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลา่วมาถอืปฏบัิตนิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญตอ่งบการเงนิของ
กองทนุ 
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การประกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏบัิติทางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลีย้งชพี ทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบัิตกัิบงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เร ิม่ใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชีฉบับ
ดังกลา่ว 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

การวัดคา่เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิ
ลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้ 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือัตราผลตอบแทนจากการ
ซือ้ขายทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- เงนิลงทนุในตราสารหนี้ตา่งประเทศแสดงดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม โดยใชร้าคาเสนอซือ้หรอือัตราผลตอบแทน
ทีป่ระกาศในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ตา่งประเทศ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนด
ภายใน 90 วัน นับตัง้แต่วันทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมือ่มูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่
แตกตา่งจากราคาทนุตัดจําหน่ายอย่างเป็นสาระสําคัญ 

กําไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไร
ขาดทุน ณ วันทีวั่ดค่าเงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

บัญชสี่วนเกนิและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัดจําหน่ายนี้
แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้รับ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 

บัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บัญชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น ณ วันเกดิรายการ สนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันสิน้ปี แปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ และ
สัญญาอนุพันธ ์ณ วันทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราตามสัญญา 

ณ วันสิน้ปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากสัญญาอนุพันธท์ี่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญา
อนุพันธค์งคา้ง ณ วันสิน้ปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนุพันธท์ีม่อีายุคงเหลอืเชน่เดยีวกัน 
โดยแสดงรวมในลกูหนี้หรอืเจา้หนี้จากสญัญาอนุพันธใ์นงบดุล 

กําไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในงบกําไรขาดทนุ 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณ
การหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับสนิทรัพย์และหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว ้  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 
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4. กําไรสะสมตน้ปี 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม    

(เริม่สะสม 12 พฤศจกิายน 2551) 
  

151,074,916.29   
       

134,320,617.19  

รายการกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม                

(เริม่สะสม 12 พฤศจกิายน 2551) 
        

18,578,196.72   
         

28,534,840.43  

รายการขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม                  

(เริม่สะสม 12 พฤศจกิายน 2551) 
        

(2,076,763.13)  
       

(1,200,658.27) 

กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธส์ะสม    

(เริม่สะสม 12 พฤศจกิายน 2551)   14,032,981.58   
           

4,129,343.66  

กําไรสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธส์ะสม                     

(เริม่สะสม 12 พฤศจกิายน 2551) 
         

2,849,906.22   
              

982,650.20  

กําไรสะสมตน้ปี 184,459,237.68    166,766,793.21  

5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

คา่ใชจ่้าย  อัตรารอ้ยละ 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ไมเ่กนิ 0.535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  ไมเ่กนิ 0.0428 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไมเ่กนิ 0.1284 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

6. เงนิฝากธนาคาร 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบีย้ (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6,797,701.43   
     

5,091,509.15   0.125  0.375 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5,839,956.76   
    

21,600,526.16   0.225  0.50 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 133,931,697.94   
    

64,469,606.68   0.30  0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 146,569,356.13   91,161,641.99      
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการ และกจิการอื่น ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือ
กรรมการเดยีวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สดุวันที่ 30 พฤศจกิายน 
2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8,003,560.01   10,773,464.66   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,532,721.71   2,154,692.90   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร   322,851.79   363,273.36   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ ๆ  257,036.15   225,960.82   ราคาตลาด 

ดอกเบีย้รับ     23,426.05   32,192.27   ราคาตลาด 

ซือ้เงนิลงทนุ    1,658,196,844.20   765,662,406.66   ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ      439,878,112.60   444,695,853.50   ราคาตลาด 

กองทนุอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

ซือ้เงนิลงทนุ 859,533,492.41   472,273,749.97   ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ      219,790,634.60   -  ราคาตลาด 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันดังนี้       

 บาท 

 2563  2562 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 450,837.43   893,163.99  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 6,797,701.43   5,091,509.15  

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 5,180.65   12,300.39  

สนิทรัพยอ์ืน่ 20,258.22   24,442.32  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย       79,650.29   65,410.05  

8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใช ้
เงนิเป็นจํานวนเงนิ 17,984.20 ลา้นบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 13,315.53 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 
759.95 (ปี 2562: รอ้ยละ 661.26) ต่อมูลค่าสนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหวา่งปี 
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9. สญัญาอนุพนัธ ์

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนมสีัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลอืจํานวน 7.70 ลา้นยูโร 
เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 278.51 ลา้นบาท 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 กองทุนมสีัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลอืจํานวน 2.40 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐอเมรกิา เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 72.91 ลา้นบาท เงนิจํานวน 16.41 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง เพือ่
แลกกับเงนิจํานวน 63.85 ลา้นบาท เงนิจํานวน 1.50 ลา้นยโูร เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 51.49 ลา้นบาท และเงนิ
จํานวน 65.00 ลา้นเยน เพือ่แลกกับเงนิจํานวน 18.09 ลา้นบาท 

10. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพันธเ์พื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา้ 

มลูคา่ยตุธิรรม 

เนื่องจากสนิทรัพย์และหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ อีกทัง้สนิทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น
หลักทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถือตามราคาที่ซือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้ 
กองทุนเชือ่ว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสําคัญ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้คอืโอกาสทีร่าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมื่ออัตราดอกเบีย้ใน
ทอ้งตลาดมีการเปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง 
และหากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร 
ราคาของตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวามอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทาง
การเงนิ เนื่องจากกองทนุมลีูกหนี้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุ จงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมบัีญชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศดังนี ้

 จํานวนเงนิ 

รายการ 2563  2562 

เงนิลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม)    

สกลุเงนิ ดอลลารส์หรัฐอเมรกิา -  2,392,896.41  

สกลุเงนิ ยโูร    7,699,985.33   1,500,000.00  

สกลุเงนิ ดอลลารฮ์อ่งกง -  16,000,000.00  

สกลุเงนิ เยน -  65,016,900.01  

ลกูหนี้จากดอกเบีย้    

สกลุเงนิ ยโูร       1,969.00  - 

สกลุเงนิ ดอลลารฮ์อ่งกง -  119,303.01  

กองทุนไดทํ้าสัญญาอนุพันธเ์พื่อคุม้ครองความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิลงทุนทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
(ดหูมายเหต ุ9) 
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ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าวขึน้อยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิทที่ออกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสาร
เพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทนุบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจาย
ประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์
เอ็น.ว.ี 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล 
แอสโซซเิอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ 
คอรป์อเรชัน่ จํากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน)  

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 
 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 18 ธันวาคม 2563
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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 


	P.14.pdf
	BS-Thai
	Detail63-T
	Detail62-T
	PL-T
	Ratio-T
	1.MMRMF_Opi T_2020_draft.pdf
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
	เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
	ความเห็น
	เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	ข้อมูลอื่น
	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

	3.MMRMF-NoteT_2020_draft.pdf
	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
	บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใ...
	ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล
	บาท
	นโยบายการกำหนดราคา
	กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)





