รายงานประจําปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
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ข ้อมูลบริษัทจัดการ
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่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูลกองทุน
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การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
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่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
หรือเงินฝากทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

9

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

11

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

12

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

13

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

14

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี

31

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง

32

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

33

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงม ันนีม
่ าร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
มุมมองตลาดตราสารหนี้

้ เดือน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนธันวาคม 2563 มีการปรับตัวลดลงตลอดช่วงอายุเมื่อเทียบกับสิน
ก่อน โดยพันธบัตรช่วงอายุไม่เกิน 10 ปี มีการปรับลดลงในช่วง -13 ถึง -23 bps ปั จจัยสําคัญมาจากสภาพคล่องในระบบการเงิน
้ จากนั กลงทุน
ทีอ
่ ยูใ่ นระดับสูง จากแนวโน ้มเศรษฐกิจทีม
่ ก
ี ารบริโภครวมถึงการลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให ้มีแรงซือ
ในประเทศ ทัง้ ในส่วนสถาบันการเงินและกองทุน ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันที่ 23 ธันวาคม
ทีผ
่ ่านมา กนง. ได ้เน ้นยํ้าถึงการดําเนินนโยบายการเงินที่มีจํากัด ซึง่ จะนํ ามาใช ้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
้ งึ ความเป็ นไปได ้ในการลดอัตราดอกเบีย
บ่งชีถ
้ นโยบาย หากเศรษฐกิจได ้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
อีก ครัง้ ในวงกว ้าง ขณะที่แ ผนการออกพั น ธบั ต รรัฐ บาลประจํ าไตรมาส 2/2564 ที่ป ระกาศโดยสํ านั ก งานบริห ารหนี้ ส าธารณะ
้ 1.65 แสนล ้านบาท อยู่ในระดั บ ที่ต ลาดคาด และไม่มีผ ลต่อตลาดอย่างมีนั ย สํ าคั ญ สํ าหรับ นั กลงทุ น
(สบน.) มีจํา นวนทั ง้ สิน
ต่างชาติมย
ี อดขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนธันวาคม เป็ นจํานวน 1.8 หมืน
่ ล ้านบาท เป็ นการขายสุทธิในตราสารหนี้
้ 5.6 พันล ้านบาท และมีพันธบัตรครบกําหนด 1.6 พันล ้านบาท
ระยะยาว 1.1 หมืน
่ ล ้านบาท ขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสัน
นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักทั่วโลกตลอดทัง้ ปี ทีผ
่ า่ นมา มีท่าทีในเชิงผ่อนคลายต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคง
แนวโน ม
้ ดั งกล่าวต่อไปในปี 2564 เพื่อประคั บประคองเศรษฐกิจที่ยั งคงได ้รับผลกระทบ โดยในเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการ
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มติเป็ นเอกฉั นท์ คงอัตราดอกเบีย
้ นโยบาย Federal Funds Rate ในระดับตํ่า
ที่ 0.00 - 0.25% และระบุว่าจะคงอยู่ทรี่ ะดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับทีค
่ ณะกรรมการประเมินว่าเป็ นระดับการ
จ ้างงานเต็ มอั ตรา (Full Employment) และเงิน เฟ้ อเร่งตั วขึน
้ สู่ระดั บ 2% และเกินระดั บดั งกล่าวพอสมควรเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
่ ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงดอกเบีย
ซึง่ มุมมองของ FOMC หรือ Dot Plot เชือ
้ ไว ้ทีร่ ะดับดังกล่าวไปจนถึงปี 2566 เป็ น
อย่างน ้อย ในขณะเดียวกัน ทางสภาคองเกรสได ้มีการอนุมัตงิ บประมาณเยียวยาทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ มูลค่ากว่า 9 แสนล ้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพือ
่ กระตุ ้นการใช ้จ่ายในประเทศและเร่งให ้อัตราเงินเฟ้ อเข ้าสูเ่ ป้ าหมายโดยเร็ว
ขณะทีก
่ ลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึง่ ยังคงมีอัตราเงินเฟ้ อในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระดับ -0.3% ส่งผลให ้ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายหรืออัตราดอกเบีย
้ รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0.00% อัต ราดอกเบีย
้ เงินกู ้ที่ระดับ 0.25%
้ พั น ธบั ตรตามโครงการ
และอั ต ราดอกเบีย
้ เงิน ฝากที่ธนาคารพาณิ ช ย์ฝ ากไว ้กับ ECB ที่ระดั บ -0.50% ขณะที่ว งเงิน ในการซือ
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) มีก ารขยายเพิ่ม อีก 5 แสนล ้านยูโ ร เป็ น 1.85 ล ้านล ้านยูโ ร รวมทั ้ง
ขยายเวลาในการรั บ ซื้ อ พั น ธบั ต รออกไปจนถึ ง ปี 2565 นอกจากนี้ ECB ยั ง ดํ า เนิ น การซื้ อ พั น ธบั ต รตามมาตรการ QE
ในวงเงิน 2 หมืน
่ ล ้านยูโรต่อเดือนต่อไป
สําหรับปั จจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได ้เปิ ดเผยอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปในเดือนธันวาคม 2563 ทีถ
่ งึ แม ้จะเป็ นการ
หดตั วในอัต ราน ้อยที่สุด ในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับ ติดลบที่ -0.27% ส่งผลให ้อัต ราเงินเฟ้ อทั่ วไปสําหรับทั ง้ ปี อยู่ที่
-0.85% ขณะที่อั ต ราเงิน เฟ้ อพื้น ฐานปรับ เพิ่ม ขึน
้ เล็ ก น อ้ ยมาอยู่ที่ 0.19% โดยอั ต ราเงิน เฟ้ อที่ป รั บ ตั ว ดีข น
ึ้ เป็ นผลจากราคา
พลังงานที่หดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังคงเปราะบาง ราคาสินค ้าอืน
่ ๆ ยังไม่สามารถปรับเพิม
่ ขึน
้ ได ้
้ สุดลง รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการกระตุ ้นเศรฐกิจทัง้ การท่องเทีย
มาก แม ้โปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร ้านค ้าต่างๆ จะสิน
่ วและการ
กระตุ ้นการใช ้จ่ายอย่างต่อเนื่องก็ตาม สําหรับอัตราเงินเฟ้ อในปี 2564 ถึงแม ้จะมีแนวโน ้มฟื้ นตัวจากฐานในปี นี้ทอ
ี่ ยูใ่ นระดับตํ่า แต่
คาดว่าจะอยูใ่ นระดับจํากัด จากสภาวะทางเศรษฐกิจทีย
่ ังคงได ้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่
แนวโน ้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 กองทุนบัวหลวงคาดว่าภาพรวมของอัตราผลตอบแทนจะยังคงอยู่ในระดับตํ่า
จากสภาพคล่อ งในประเทศที่มีค่อ นข ้างสูง ขณะที่ก ารฟื้ นตั วของเศรษฐกิจ ที่ยั งคงได ้รับ แรงกดดั น จากการประกาศมาตรการ
ล็อกดาวน์อก
ี ครัง้ หลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคการท่องเที่ยวและบริก ารที่ยั งคงอ่อนแอหากยังไม่สามารถ
เปิ ดรับนักท่องเทีย
่ วต่างชาติได ้ อาจเป็ นผลให ้ กนง. ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบายลงได ้ นอกจากนี้ การดําเนินนโยบาย
การเงินทีผ
่ อ
่ นคลายและนโยบายการคลังเพือ
่ กระตุ ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังคงสนั บสนุนกระแสเงินทุนระหว่างประเทศให ้เข ้า
่ ลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดตราสารหนี้ไทย
สูต
สําหรับการลงทุ นตั ง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวั นที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุ นเปิ ดบั วหลวงมั นนี่ มาร์เก็ ตเพื่อการ
ิ สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2,471.55 ล ้านบาท หรือ 11.6322 บาทต่อหน่วยลงทุน
เลีย
้ งชีพ มีมูลค่าทรัพย์สน
และมีผลการดําเนินงานย ้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คิดเป็ นร ้อยละ 0.43
กองทุน บัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ทหลั กทรัพย์จั ดการกองทุ นรวม บั วหลวง จํ ากั ด จดทะเบียนเป็ นบริษั ทจํ ากั ดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวั นที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุ น จดทะเบียน 100 ล า้ นบาท โดยได ร้ ั บชํ าระเต็ มมู ล ค่ าแล ้ว และได ร้ ั บอนุ ญ าตจากกระทรวงการคลั ง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน
1. นาง อติกานต์ พานิชเกษม
2. น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
3. น.ส. ปริยนุช คล่องคํานวณการ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้
12 พฤศจิกายน 2551
25 เมษายน 2554
12 พฤศจิกายน 2551

4. น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ

21 กรกฎาคม 2554

5. น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์

21 กรกฎาคม 2554

6. นาย ปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

17 กรกฎาคม 2561
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบั วหลวงมันนี่ มาร์เก็ ตเพื่อการเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากั ด
ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากสํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ระดุมทุนจากผู ้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000
้ คืน
ล ้านบาท ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 500 ล ้านหน่วย มูลค่าทีต
่ ราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซือ
่ งทั ง้ ในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการ
หน่วยลงทุน ที่มีลักษณะเป็ นกองทุน รวมเพื่อ การเลีย
้ งชีพ และลงทุน แบบมีความเสีย
้ สุดของกองทุน
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่เกินร ้อยละ 40 ของ NAV และไม่กําหนดระยะเวลาสิน
่ ถือในตัวตราสารและหรือผู ้ออกตราสารระยะยาวสามอันดับ
กองทุนเน ้นลงทุนในตราสารหนี้ซงึ่ มีการจัดอันดับความน่าเชือ
้ สองอันดั บแรก ในระดับ National และหรือ International Scale ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบั นการเงิน เอกชน และ
แรก ระยะสัน
ิ อืน
ั ญา หรือ
หรือเงินฝากทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ทีม
่ ก
ี ําหนดการชําระคืนเมือ
่ ทวงถามหรือมีอายุสญ
จะครบกําหนดชําระคืนไม่เกิน 397 วันนั บแต่วันทีล
่ งทุน กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลีย
่ แบบถ่วงนํ้ าหนั ก ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน
92 วั น และกองทุ น จะลงทุ น ใน Derivatives โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ลดความเสี่ย ง (Hedging) แต่ จะไม่ ล งทุ น ใน Structured
Note
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลีย
้ งชีพตาม
้
ข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือชีชวน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึง่
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
ทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

่ ผู ้สนั บสนุนการขาย
1. เพิม
่ รายชือ
้ คืน จํานวน 1 ราย
หรือรับซือ

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

2. ปรับปรุงข ้อความการรับผลประโยชน์
ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุน
ใช ้บริการบุคคลอืน
่
(Soft Dollar/ Soft Commission)

เพื่อให ้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ
่ ง แนวทาง 16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป
ปฏิบัตส
ิ ําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบ
งานที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง้ ทาง
ผลประโยชน์กับลูกค ้าของบริษัทจัดการ และการลงทุน
ิ ของบริษัทจัดการ
เพือ
่ เป็ นทรัพย์สน

3. สัดส่วนการลงทุน
เปลีย
่ นจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็ น “โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชี”
- การลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

16 มีนาคม 2563 เป็ นต ้นไป

4. ปรับปรุงนิยามของตราสารเพือ
่ ให ้
สอดคล ้องกับหลักสากล (UCITS)

หน่วย CIS

5. การยกเลิกหลักเกณฑ์ข ้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน

1) ยกเลิกการจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 16 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต ้นไป
ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรือ กลุ่ ม บุ ค คล
เดียวกัน
2) ยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น การจํากัด
การจั ด สรรและการโอนหน่ ว ยลงทุ น ยกเลิก การ
รายงานต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. และการแก ้ไขสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนกรณีถอ
ื หน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัด
รวมทั ง้ ยกเลิกการจํ ากั ด สิทธิของผู ้ถือหน่ วยลงทุ น
ในการรับเงินปั นผล
3) ผู ้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วน
ที่ถือเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

่ ผู ้สนั บสนุน
6. การปรับปรุงรายชือ
้ คืน
การขายหรือรับซือ

บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
่ เดิม บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร)
(ชือ

16 มีนาคม 2563 เป็ นต ้นไป

16 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต ้นไป
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
31 ส.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ย. 62 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 60 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 58 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 53

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

11.6244

11.6115

11.5819

11.4161

11.2509

10.1855

ผลการดําเนินงานของ MM-RMF

0.07

0.18

0.43

0.63

0.67

1.34

เกณฑ์มาตรฐาน2

0.11

0.21

0.66

1.05

1.11

1.58

อ ัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน3

0.09

0.19

0.51

0.84

0.88

1.16

0.0184

0.0194

0.030

0.037

0.049

0.103

0.0044

0.0344

0.028

0.021

0.020

0.043

0.0004

0.0004

0.008

0.011

0.009

0.017

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน
ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของอ ัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบั บนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

3

1) Zero Rate Return 1 เดือน ร ้อยละ 50
2) อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลีย
่ ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร ้อยละ 40
่ ง
3) อัตราดอกเบีย
้ กู ้ยืมระหว่างธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ* (SIBOR1M) ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
ด ้านอั ต ราแลกเปลี่ย น บวกด ้วย ค่าเฉลี่ย ของ Credit Spread ของตราสารที่มีก ารจั ดอั น ดั บ เครดิต ในระดั บ A อายุ 1 เดือ น** ในช่ว ง
ระยะเวลาทีค
่ ํานวณผลตอบแทน ร ้อยละ 10
อัตราดอกเบีย
้ ของเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลีย
่ ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

4 %

ต่อปี

การลงทุ นในกองทุ นรวมตลาดเงิน ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุ น โดยผู ้ลงทุ นอาจไม่ ได ้รั บเงินลงทุ นคืนจาก
กองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจํานวนได ้
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

2,194,550,879.25

88.79

1,454,185,248.73

58.84

35,327,081.30

1.43

226,930,621.50

9.18

99,661,612.10

4.03

่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ

181,459,419.40

7.34

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

184,337,640.78

7.46

12,649,255.44

0.51

279,326,777.68

11.30

29,013,067.96

1.17

250,313,709.72

10.13

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุน
้ กู ้
่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ
ตว๋ ั แลกเงิน
่ ถือ A+
อันดับความน่าเชือ
เงินฝากธนาคาร

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ
ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศจีน
บ ัตรเงินฝาก
่ ถือ
อันดับความน่าเชือ
เงินฝากประจํา
่ ถือ A
อันดับความน่าเชือ
ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

2,471,546,011.14
11.6322
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า

% NAV

ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

1,454.19

58.84

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

645.12

26.10

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

361.92

14.64

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุ่มตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุน
่ ถือ
ได ้ (investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ของกองทุนคณะกรรมการกํากับ
เรือ
่ งการลงทุนและการมีไว ้เพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
ตลาดทุน เรือ
่ ง การลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4 ทีค
่ าดว่าจะลงทุน
ในเดือนธันวาคม 2563

-

-
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/

ว ันครบ

อ ันด ับ

กําหนด

ความ
่ ถือ
น่าเชือ

ผูส
้ ล ักหล ัง

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/12/20

AAA

155,000,000.00

154,995,924.76

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

17/12/20

AAA

60,000,000.00

59,987,509.45

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

24/12/20

AAA

215,000,000.00

214,934,989.53

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/01/21

AAA

55,000,000.00

54,975,163.28

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/01/21

AAA

135,000,000.00

134,939,351.23

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/21

AAA

100,000,000.00

99,949,847.08

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/01/21

AAA

100,000,000.00

99,940,966.38

8. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

21/01/21

AAA

50,000,000.00

49,965,790.55

9. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

155,000,000.00

154,878,914.39

10. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

45,000,000.00

44,964,846.11

11. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/02/21

AAA

90,000,000.00

89,921,534.22

12. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

11/02/21

AAA

70,000,000.00

69,935,161.48

13. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/02/21

AAA

60,000,000.00

59,949,072.03

14. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/02/21

AAA

125,000,000.00

124,885,242.44

15. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/03/21

AAA

25,000,000.00

24,977,407.42

16. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

18/03/21

AAA

15,000,000.00

14,983,528.38

17. หุ ้นกู ้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด

-

26/01/21

AAA

225,000,000.00

226,930,621.50

35,000,000.00

35,327,081.30

100,000,000.00

99,661,612.10

800,000.00

29,013,067.96

50,000,000.00

50,329,508.20

(มหาชน)
18. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

14/12/20 AAA(tha)

19. ตั๋วแลกเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

-

22/02/21

A+

-

04/12/20

-

จํากัด (มหาชน)
20. บัตรเงินฝาก

China Development Bank

21. เงินฝากประจํา

ธนาคารออมสิน

22. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

25/01/21 AAA(tha)

70,000,000.00

70,897,950.82

23. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

16/04/21 AAA(tha)

35,000,000.00

35,251,837.43

24. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

10/05/21 AAA(tha)

25,000,000.00

25,155,532.79

25. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

06/08/21 AAA(tha)

20,000,000.00

20,063,934.43

26. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

13/08/21 AAA(tha)

30,000,000.00

30,090,163.93

27. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,

-

19/02/25

1,400,000.00

50,774,872.05

กระทรวงการคลัง 14/05/21

AAA

A

Macau Branch
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ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/

ว ันครบ

อ ันด ับ

กําหนด

ความ
่ ถือ
น่าเชือ

-

05/03/25

A

1,000,000.00

36,297,806.64

-

12/03/25

A

1,000,000.00

36,294,200.25

-

05/02/25

A

1,500,000.00

54,402,917.92

-

23/04/25

A

2,000,000.00

72,543,912.86

32. เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

134,008,132.58

33. เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

6,802,882.08

34. เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

5,846,373.36

ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง
28. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

Macau Branch
29. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

30. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

31. เงินฝากประจํา

Bank of China Limited,
Macau Branch

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อั น ดั บ ความน่ า เชื่อ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมู ล บอกระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสี่ย งด ้านเครดิต ของผู อ
้ อก
ตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตั ว ตราสารหนี้ แ ต่ล ะรุ่ น (Issue Rating) ซึง่ จั ด ทํ าโดยบริษั ทจั ด อั น ดั บ ความน่ าเชื่อ ถือ (Credit Rating
Agency: CRA)
Fitch
LT

TRIS
ST

AAA (tha)

LT

คําอธิบาย

Moody’s

ST

AAA

Aaa

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

F1+

AA+

T1+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)
A (tha)
A- (tha)
BBB+ (tha)
BBB (tha)
BBB- (tha)

F1

F2
F3

A+

T1

A1

A
A-

BBB-

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

A2
T2

BBB+
BBB

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

A3
Baa1

T3

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

Baa2
Baa3

หมายเหตุ:
่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
• อันดับความน่าเชือ
่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพือ
่ จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)
้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้

7,479.96

0.316

591.76

0.025

2,367.03

0.100

-

-

1,069.15

0.045

11,507.90

0.486

1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุนจะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

1,359,466,900.80
2,366,967,347.89

PTR =

0.57

้ ขายทรัพย์ส น
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ที่จะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุ น เช่ น กองทุ น Passive Management จะมี PTR ตํ่ า ในขณะที่ ก องทุ น Active Management จะมี PTR สู ง ดั งนั ้ น
ิ ที่นํามาคํ านวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพ ย์ส น
ิ ประเภทที่โดยลั ก ษณะแล ้วจะมีก ารซื้อขายเปลี่ยนมือ เพื่อการลงทุ น
ทรัพย์ส น
้ ทรัพย์ส น
ิ กั บผลรวม
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
ของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- ไม่มี ้ ขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นตราสารทุน ดังนัน
้ ขาย
หมายเหตุ: กองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ไม่มก
ี ารซือ
้ จึงไม่มค
ี า่ นายหน ้าซือ
หลักทรัพย์
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน
เสนอ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบ ัวหลวงม ันนีม
่ าร์เก็ ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (“กองทุน”) ซึง่ ประกอบด ้วย
งบ ดุล และงบประกอบรายละเอี ย ดเงิน ลงทุ น ณ วั น ที่ 30 พฤศจิก ายน 2563 งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงการ
้ สุด วัน เดีย วกัน และหมาย
เปลีย
่ นแปลงสินทรัพย์สท
ุ ธิ งบกระแสเงิน สด และข ้อมูล ทางการเงิน ที่สําคัญ สํา หรับ ปี สิน
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส
่ี ําคัญ
ข ้าพเจ ้าเห็ น ว่า งบการเงิน ข ้างต ้นนี้ แ สดงฐานะการเงิน ของกองทุน เปิ ดบั ว หลวงมั น นี่ ม าร์เ ก็ ต เพื่อ การเลี้ย งชีพ
ณ วั น ที ่ 30 พฤศจิก ายน 2563 ผลการดํ า เนิน งาน การเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์สุท ธิ กระแสเงิน สด และข ้อมูล ทาง
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต ้องตามทีค
การเงินทีส
่ ําคัญสําหรับปี สน
่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบั ตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิด ชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่าวไว ้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุน
ตามข ้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิช าชีพ บั ญ ชีที่กํา หนดโดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชี ในส่ว นที่เ กี่ย วข ้องกั บ การ
ตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัต ต
ิ ามความรับ ผิด ชอบด ้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกํา หนด
่ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญชีที่ข ้าพเจ ้าได ้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือ
เหล่า นี้ ข ้าพเจ ้าเชือ
่ ใช ้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข ้าพเจ ้า
ข้อมูลอืน
่
ผู ้บริห ารเป็ นผู ้รับ ผิด ชอบต่อ ข ้อมูล อื่น ข ้อมูล อื่น ประกอบด ้วย ข ้อมูล ซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจํ า ปี แต่ไ ม่รวมถึงงบ
การเงิน และรายงานของผู ้สอบบั ญ ชีที่อ ยู่ ในรายงานประจํ า ปี นั ้น ข ้าพเจ ้าคาดว่า ข ้าพเจ ้าจะได ้รับ รายงานประจํ า ปี
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผู ้สอบบัญชี
่ มั่นต่อข ้อมูลอืน
ความเห็นของข ้าพเจ ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข ้อมูลอืน
่ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้ให ้ความเชือ
่
ความรับ ผิด ชอบของข ้าพเจ ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่า นและพิจ ารณาว่าข ้อมูล อื่น มีค วาม
ขัดแย ้งทีม
่ ส
ี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ้ทีไ่ ด ้รับจากการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า หรือปรากฏว่าข ้อมูลอืน
่ มีการ
แสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข ้าพเจ ้าได ้อ่านรายงานประจํ าปี หากข ้าพเจ ้าสรุป ได ้ว่ามีการแสดงข ้อมูล ที่ขั ดต่อข ้อเท็ จจริงอั นเป็ นสาระสําคั ญ
่ สารเรือ
ข ้าพเจ ้าต ้องสือ
่ งดังกล่าวกับผู ้บริหารเพือ
่ ให ้ผู ้บริหารดําเนินการแก ้ไขข ้อมูลทีแ
่ สดงขัดต่อข ้อเท็จจริง
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารต่องบการเงิน
ผู ้บริห ารมีห น า้ ที่รั บ ผิด ชอบในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิน เหล่า นี้ โ ดยถูก ต ้องตามที่ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย
่ วกับการควบคุมภายในทีผ
่ ู ้บริหารพิจารณาว่าจํ าเป็ นเพือ
่ ให ้สามารถจัดทํางบ
การเงินทีป
่ ราศจากการแสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด
ในการจัดทํ างบการเงิน ผู ้บริหารรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของกองทุน ในการดําเนิน งานต่อเนื่อ ง การ
เปิ ดเผยเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ต่อเนื่องเว ้นแต่ผู ้บริหารมีความตัง้ ใจทีจ
่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้ความเชือ
แสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ
่ มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้
ของผู ้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือ
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริง
อัน เป็ นสาระสํ าคั ญ ที่มีอ ยู่ได ้เสมอไป ข ้อมูล ที่ขั ด ต่อ ข ้อเท็ จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือข ้อผิดพลาดและถือ ว่า มี
สาระสําคัญเมือ
่ คาดการณ์ได ้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช ้งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุล ยพินิจ และการสัง เกตและสงสัย เยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง
•

่ งจากการแสดงข ้อมูลทีข
ระบุแ ละประเมินความเสีย
่ ัด ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ในงบการเงินไม่ว่าจะ
่ ง
เกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิ านตามวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ตอบสนองต่อความเสีย
เหล่านั ้น และได ้หลั กฐานการสอบบั ญ ชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น ของ
่ งที่ไม่พบข ้อมูลที่ขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ข ้าพเจ ้า ความเสีย
่ งที่เกิดจากข ้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจ ริต อาจเกีย
ความเสีย
่ วกับการสมรู ้ร่ว มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลัก ฐาน การตั ง้ ใจละเว ้นการแสดงข ้อมูล การแสดงข ้อมูล ที่ไม่ตรงตามข ้อเท็ จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

•

ทํ า ความเข ้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ย วข ้องกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ใ ช่เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ น ต่อ ความมีป ระสิท ธิผ ลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีทีผ
่ ู ้บริห ารใช ้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ จัดทําขึน
้ โดยผู ้บริหาร

•

สรุปเกีย
่ วกับ ความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญ ชีสําหรับ การดําเนินงานต่อเนื่ องของผู ้บริห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด ้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ส
ี าระสําคัญทีเ่ กีย
่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให ้เกิดข ้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ ้าข ้าพเจ ้าได ้ข ้อสรุปว่ามีค วามไม่แ น่ น อนที่ม ีส าระสํา คั ญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่า วไว ้ในรายงานของผู ้สอบบั ญ ชี
ของข ้าพเจ ้าโดยให ้ข ้อสัง เกตถึง การเปิ ดเผยข ้อมูลในงบการเงินที่เกีย
่ วข ้อง หรือถ ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข ้าพเจ ้าจะเปลีย
่ นแปลงไป ข ้อสรุปของข ้าพเจ ้าขึน
้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได ้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข ้าพเจ ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให ้กองทุนต ้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร ้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท
่ ําให ้มีการนํ าเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีค
่ วรหรือไม่

ข ้าพเจ ้าได ้สื่อ สารกั บ ผู ้บริห ารในเรื่อ งต่ า งๆ ที่สํ า คั ญ ซึง่ รวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไ ด ้
วางแผนไว ้ ประเด็น ที่มีนัยสําคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข ้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุมภายใน
หากข ้าพเจ ้าได ้พบในระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้)
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2563
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งบดุล
ณ ว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
บาท
หมายเหตุ

2563

2562

สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 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

เงินฝากธนาคาร

6, 7

146,569,356.13

91,161,641.99

ลูกหนีจ
� ากดอกเบีย
�

7, 10

3,768,423.66

3,250,423.61

3, 9, 10

1,227,889.86

2,849,906.22

20,258.22

71,298.29

2,475,125,805.01

2,096,837,238.95

ลูกหนีจ
� ากสัญญาอนุพันธ์
สินทรัพย์อน
ื�

7

รวมสินทรัพย์
หนีส
� น
ิ
เจ ้าหนีจ
� ากการซือ
� เงินลงทุน
เจ ้าหนีจ
� ากสัญญาอนุพันธ์
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

3, 9, 10
7

2,854,415.44

64,825,238.40
-

664,797.85

1,089,978.11

60,580.58

40,558.63

รวมหนีส
� น
ิ

3,579,793.87

65,955,775.14

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ

2,471,546,011.14

2,030,881,463.81

2,124,745,036.32

1,753,455,998.82

152,283,361.32

92,966,227.31

194,517,613.50

184,459,237.68

2,471,546,011.14

2,030,881,463.81

11.6322

11.5821

212,474,503.6330

175,345,599.8828

หนีส
� น
�
ิ อืน

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีไ� ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ

สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
� ําหน่ายแล ้วทัง� หมด ณ วันสิน
� ปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�

4
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
อ ัตรา
ชือ
� หล ักทร ัพย์

เงินต้น /

ดอกเบีย
� ว ันครบอายุ
(%)

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(บาท/หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ในประเทศ
เงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
ธนาคารออมสิน

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

230,000,000.00

9.90

99,661,612.10

4.29

99,661,612.10

4.29

225,423,553.50

9.70

225,423,553.50

9.70

รวมเงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
ตว� ั แลกเงิน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

22/02/64

100,000,000.00

รวมตว� ั แลกเงิน
หุน
้ กู ้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

1.91

26/01/64

225,000

รวมหุน
้ กู ้
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
อ ัตรา
ชือ
� หล ักทร ัพย์

เงินต้น /

ดอกเบีย
� ว ันครบอายุ
(%)

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(บาท/หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

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

14/12/63

35,000

35,014,094.85

1.51

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2560 ครัง� ที� 1 (GHB20DA)

1.92

รวมพ ันธบ ัตร

1,489,199,343.58

64.09

รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ในประเทศ

2,044,284,509.18

87.98

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ตา
่ งประเทศ
เงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
Bank of China Macau Branch

0.04

18/02/64

1.40 ล ้านยูโร

50,773,800.00

2.19

Bank of China Macau Branch

0.11

04/03/64

1.00 ล ้านยูโร

36,267,000.00

1.56

Bank of China Macau Branch

0.10

11/03/64

1.00 ล ้านยูโร

36,267,000.00

1.56

Bank of China Macau Branch

0.05

04/02/64

1.50 ล ้านยูโร

54,400,500.00

2.34

Bank of China Macau Branch

0.12

22/04/64

2.00 ล ้านยูโร

72,534,000.00

3.12

04/12/63

0.80 ล ้านยูโร

29,013,067.96

1.25

China Development Bank
รวมเงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน

279,255,367.96

12.02

รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ตา
่ งประเทศ

279,255,367.96

12.02

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,320,974,178.83 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�

2,323,539,877.14

100.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที� 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
อ ัตรา
ชือ
� หล ักทร ัพย์

เงินต้น /

ดอกเบีย
� ว ันครบอายุ
(%)

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(บาท/หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ในประเทศ
เงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
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 จํากัด (มหาชน)

1.85

23/07/63

100,000,000.00

100,000,000.00

5.00

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

1.75

19/08/63

20,000,000.00

20,000,000.00

1.00

รวมเงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน

260,000,000.00

13.00

ตว� ั แลกเงิน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

19/12/62

50,000,000.00

รวมตว� ั แลกเงิน

49,959,348.15

2.50

49,959,348.15

2.50

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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

รวมพ ันธบ ัตร

1,487,593,456.21

74.40

รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ในประเทศ

1,797,552,804.36

89.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที� 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุน
อ ัตรา
ชือ
� หล ักทร ัพย์

เงินต้น /

ดอกเบีย
� ว ันครบอายุ
(%)

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

(บาท/หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ตา
่ งประเทศ
เงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
Agricultural Bank of China

2.52

20/08/63 16.00 ล ้านดอลลาร์ฮอ
่ งกง

61,784,000.00

3.09

Bank of China Macau Branch

27/02/63

1.50 ล ้านยูโร

49,903,500.00

2.50

Bank of Communications Co., Ltd

10/01/63

0.80 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ

24,120,239.32

1.21

Bank of Communications Co., Ltd

23/01/63

0.80 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ

24,101,138.96

1.20

China Construction Bank Tokyo Branch

21/01/63

0.80 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ

24,101,522.81

1.20

184,010,401.09

9.20

17,940,763.39

0.90

17,940,763.39

0.90

รวมเงินฝากประจํา/บ ัตรเงินฝาก/ใบร ับฝากเงิน
ตว� ั เงินคล ัง
Ministry of Finance - Japan
รวมตว� ั เงินคล ัง
รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์ตา
่ งประเทศ

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,001,580,731.97 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�

14/01/63

65.00 ล ้านเยน

201,951,164.48

1,999,503,968.84

10.10

100.00
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งบกําไรขาดทุน
สําหร ับปี สน
ิ� สุดว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน

3

รายได ้ดอกเบีย
�

7

รวมรายได ้
ค่าใชจ
้ า่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5, 7
5
5, 7

7

รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

2562

21,458,296.03

32,180,593.73

21,458,296.03

32,180,593.73

8,003,560.01

10,773,464.66

633,180.49

538,673.23

2,532,721.71

2,154,692.90

71,200.00

71,300.00

1,032,662.86

1,888,163.84

12,273,325.07

15,426,294.63

9,184,970.96

16,754,299.10

3

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายอืน
�

2563

3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากเงินลงทุน

5,745,170.69

(9,956,643.71)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากเงินลงทุน

4,642,461.44

(876,104.86)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์
กําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์

9, 10

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเ� กิดขึน
� ังไม่เกิดขึน
� และทีย
�
การเพิม
� ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงาน
� ในสินทร ัพย์สท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�

(5,037,795.47)

9,903,637.92

(4,476,431.80)

1,867,256.02

873,404.86

938,145.37

10,058,375.82

17,692,444.47
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งบแสดงการเปลีย
� นแปลงสน
ุ ธิ
ิ ทร ัพย์สท
สําหร ับปี สน
ิ� สุดว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
บาท
2563

2562

การเพิม
� ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
� (ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
รายได ้สุทธิจากการลงทุน

9,184,970.96

16,754,299.10

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากเงินลงทุน

5,745,170.69

(9,956,643.71)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากเงินลงทุน

4,642,461.44

(876,104.86)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์

(5,037,795.47)

9,903,637.92

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์

(4,476,431.80)

1,867,256.02

10,058,375.82

17,692,444.47

2,081,201,411.11

1,234,128,299.36

(1,650,595,239.60)

(1,093,781,281.50)

การเพิม
� ขึน
� สุทธิในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
การเพิม
� ขึน
้ อ
ื หน่วยลงทุนในระหว่างปี
� (ลดลง)ของทุนทีไ� ด้ร ับจากผูถ
มูลค่าหน่วยลงทุนทีข
� ายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีร� ับซือ
� คืนในระหว่างปี
การเพิม
� ขึน
� สุทธิของทุนทีไ� ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

430,606,171.51

140,347,017.86

การเพิม
� ขึน
� ของสินทรัพย์สท
ุ ธิในระหว่างปี

440,664,547.33

158,039,462.33

2,030,881,463.81

1,872,842,001.48

2,471,546,011.14

2,030,881,463.81

สินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี
สินทร ัพย์สท
ุ ธิปลายปี

หน่วย
การเปลีย
� นแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต ้นปี

175,345,599.8828

163,127,207.4617

บวก : หน่วยลงทุนทีข
� ายในระหว่างปี

179,300,866.2228

107,057,255.2704

(142,171,962.4726)

(94,838,862.8493)

หัก : หน่วยลงทุนทีร� ับซือ
� คืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ ว ันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�

212,474,503.6330

175,345,599.8828
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งบกระแสเงินสด
สําหร ับปี สน
ิ� สุดว ันที� 30 พฤศจิกายน 2563
บาท
2563

2562

10,058,375.82

17,692,444.47

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิม
� ขึน
� ในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิม
� ขึน
� ในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
ให ้เป็ นเงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช ้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซือ
� เงินลงทุน

(9,806,125,376.72)

(7,443,649,668.01)

การขายเงินลงทุน

9,501,988,139.50

7,288,597,013.30

ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนีต
� ัดบัญชี

(9,511,038.95)

(23,114,318.38)

การเพิม
� ขึน
� ในลูกหนีจ
� ากดอกเบีย
�

(518,000.05)

(15,671.64)

การ(เพิม
� ขึน
� )ลดลงในสินทรัพย์อน
ื�

51,040.07

(40,271.59)

การเพิม
� ขึน
� (ลดลง)ในเจ ้าหนีจ
� ากการซือ
� เงินลงทุน
การเพิม
� ขึน
� (ลดลง)ในค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
การเพิม
� ขึน
� ในหนีส
� น
�
ิ อืน

(64,825,238.40)

64,825,238.40

(425,180.26)

89,667.79

20,021.95

4,765.41

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทเี� กิดขึน
� จากเงินลงทุน

(5,745,170.69)

9,956,643.71

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากเงินลงทุน

(4,642,461.44)

876,104.86

(กําไร)ขาดทุนสุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

4,476,431.80
(375,198,457.37)

(1,867,256.02)
(86,645,307.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือ
� คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,081,201,411.11

1,234,128,299.36

(1,650,595,239.60)

(1,093,781,281.50)

430,606,171.51

140,347,017.86

เงินฝากธนาคารเพิม
� ขึน
� สุทธิ

55,407,714.14

53,701,710.16

เงินฝากธนาคาร ณ วันต ้นปี

91,161,641.99

37,459,931.83

146,569,356.13

91,161,641.99

เงินฝากธนาคาร ณ ว ันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�
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ข้อมูลทางการเงิ นที ส
� ําคั ญ
สําหรั บปีสิ�นสุดวันที �

30 พฤศจิ กายน 2563
บาท

2563

2562

2561

2560

2559

2558

ข ้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริม
� แรก
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี

11.5821

11.4808

11.4161

11.3406

11.2509

11.1098

รายได ้จากการลงทุนสุทธิ *

0.0451

0.0959

0.0683

0.0587

0.0049

0.1159

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากเงินลงทุน **

0.0329

(0.0573)

(0.0515)

(0.1277)

(0.0426)

0.2631

รายได ้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

0.0265

(0.0050)

0.0189

(0.0763)

0.0412

(0.0141)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี� กิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์ **

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากเงินลงทุน **

(0.0288)

0.0570

0.0532

0.1887

0.0699

(0.2324)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี� ังไม่เกิดขึน
� จากสัญญาอนุพันธ์ **

(0.0256)

0.0107

(0.0242)

0.0321

0.0163

0.0086

0.0501

0.1013

0.0647

0.0755

0.0897

0.1411

11.6322

11.5821

11.4808

11.4161

11.3406

11.2509

0.43

0.88

0.56

0.66

0.79

1.26

2,471,546

2,030,881

1,872,842

1,896,738

1,738,977

1,424,263

0.52

0.77

0.74

0.85

0.80

0.78

0.91

1.60

1.34

1.37

0.84

1.81

715.53

637.62

754.74

548.28

523.82

634.44

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย
� นเงินตราต่างประเทศ **
รายได ้จากกิจกรรมลงทุนทัง� สิน
�
มูลค่าสินทร ัพย์สุทธิปลายปี

อัตราส่วนของกําไรสุทธิตอ
่ มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลีย
� ระหว่างปี (%)

อัตราส่วนการเงินทีส
� ําคัญและข ้อมูลประกอบเพิม
� เติมทีส
� ําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช ้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลีย
� ระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได ้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลีย
� ระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลีย
� ถ่วงนํ� าหนั กของการซือ
� ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ตอ
่ มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลีย
� ระหว่างปี (%) ***

ข ้อมูลเพิม
� เติม
*

คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจ
� ําหน่ายแล ้วถัวเฉลีย
� ระหว่างปี

� นแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทีเ� กิดขึน
� ในระหว่างปี
** ข ้อมูลต่อหน่วยทีร� ายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลีย
เนื�องจากช่วงเวลาของรายการซือ
� ขึน
� อยูก
่ ับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
� ขายหน่วยลงทุนนั น
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช ้เงิน และการซือ
� ขายเงินลงทุนต ้องเป็ นรายการซือ
� หรือขายเงินลงทุนอย่างแท ้จริงซึง� ไม่รวมถึงการซือ
�
โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ
� คืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

้ สุดว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สําหร ับปี สิน
1.

ล ักษณะของกองทุนเปิ ดบ ัวหลวงม ันนีม
่ าร์เก็ตเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
กองทุ น เปิ ดบั ว หลวงมั น นี่ ม าร์เ ก็ ต เพื่ อ การเลี้ย งชีพ (“กองทุ น ”) จดทะเบีย นเป็ นกองทุ น รวมกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ
่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โดยมีจํานวน
เงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล ้านบาท (แบ่งเป็ น 500 ล ้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์
จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กัด (“บร ษ
ิ ั ท จัด การ”) เป็ นผู ้จัด การกองทุน และธนาคารกรุง เทพ จํ า กัด
(มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ข อง
กองทุน
้ คืน หน่ว ยลงทุน ไม่กํ า หนดระยะเวลาสิน
้ สุด ของโครงการ โดยมี
กองทุน เป็ นกองทุน รวมประเภทรับ ซือ
วัต ถุป ระสงค์ทีจ
่ ะลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ป ระเภทตราสารแห่ง หนี ้ทีเ่ สนอขายในประเทศและต่า งประเทศ โดย
ิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้กองทุน
กองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร ้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ ง (Hedging) จากอัต รา
จะเข ้าทํ า สัญ ญาอนุพ ัน ธ์ (Derivatives) โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื อ
่ ป้ อ งกัน ความเสีย
แลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจ ัดทํางบการเงิน
้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัตท
ิ างการ
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึน
บั ญ ชีที่ป ระกาศใช ้โดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชี เพื่อ ให ้เป็ นไปตามหลั ก การบั ญ ชีที่รั บ รองทั่ ว ไปของประเทศไทย
นอกจากนี้ง บการเงินได ้จั ด ทํ า ขึน
้ ตามหลั ก เกณฑ์แ ละรูป แบบที ่กํ า หนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉ บั บ ที ่ 106
เรื่อ ง “การบั ญ ชีสํา หรั บ กิจ การที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได ้จั ดทํ าเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง่ การจัดทํ างบการเงินดัง กล่า ว
เป็ นไปตามวั ต ถุป ระสงค์ข องการจั ด ทํ า รายงานในประเทศ ดั ง นั ้น เพื่อ ความสะดวกของผู ้อ่า นงบการเงิน ที่ไ ม่
คุ ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได ้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน
้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
่ อกและปรับปรุงใหม่
การประกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ
่ อกและปรับปรุงใหม่ทเี่ ริม
่ มีผลบังคับใช ้ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุนได ้นํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่ มี
ผลบั ง คั บ ใช ้สํ า หรั บ งบการเงิน ที่มีร อบบั ญ ชีเ ริม
่ ในหรือ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได ้รับการปรับปรุงหรือจัดให ้มีขน
ึ้ เพือ
่ ให ้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให ้ชัดเจนเกีย
่ วกับวิธป
ี ฏิบัตท
ิ างการบัญชีและการให ้แนวปฏิบัตท
ิ าง
บัญชีกับผู ้ใช ้มาตรฐาน
ี ังนี้
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ
่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช ้เป็ นครัง้ แรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
รายได ้จากสัญญาทีท
่ ํากับลูกค ้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับ
หรือจ่ายล่วงหน ้า
การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตน
ิ ี้ไม่มผ
ี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
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การประกาศใช ้แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ
เมื่อวั นที่ 26 ธั นวาคม 2562 ก.ล.ต. ได ้ให ้ความเห็ นชอบแนวปฏิบั ต ิทางบั ญ ชีสํ าหรั บ กองทุนรวมและกองทุ น
สํารองเลีย
้ งชีพ ทีป
่ ระกาศใช ้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึง่ ให ้ถือปฏิบัตก
ิ ับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีทเี่ ริม
่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริหารของกองทุน อยู่ระหว่า งการประเมิน ผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เ ริม
่ ใช ้แนวปฏิบัต ท
ิ างบัญ ชีฉ บั บ
ดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบ ัญชีทส
ี่ ําค ัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
ิ ธิในเงินลงทุน ต ้นทุนของเงิน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ด ้วยจํานวนต ้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก
่ องทุนมีสท
้ เงินลงทุนและค่าใช ้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน
้ ทีก
ลงทุนประกอบด ้วยรายจ่ายซือ
่ องทุนจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ เงินลงทุนนัน
้
-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด ้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรม โดยใช ้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการ
้
ซือขายทีป
่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ด
ั ค่าเงินลงทุน

-

้ หรืออัตราผลตอบแทน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช ้ราคาเสนอซือ
้ ขายตราสารหนี้ตา่ งประเทศ ณ วันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
ทีป
่ ระกาศในตลาดซือ

-

กองทุน ใช ้วิธ ีร าคาทุน ตัด จํา หน่า ยในการกํา หนดมูล ค่า ยุต ธ
ิ รรมของตราสารหนี้ ซึง่ มีอ ายุค รบกํา หนด
ภายใน 90 วัน นั บตัง้ แต่วันทีล
่ งทุนและไม่มเี งือ
่ นไขการต่ออายุเมือ
่ มูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนี้นัน
้ ไม่
แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

กําไรหรือขาดทุน สุทธิที่ยัง ไม่เ กิด ขึน
้ จากการปรับมูลค่าของเงิน ลงทุนให ้เป็ นมูล ค่ายุตธ
ิ รรมจะรับรู ้ในงบกํ า ไร
ขาดทุน ณ วันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ
่ ําหน่ายใช ้วิธถ
ี ัวเฉลีย
่ ถ่วงนํ้ าหนัก
การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่าย
รายได ้ดอกเบีย
้ ถือเป็ นรายได ้ตามเกณฑ์คงค ้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ
่ ท ้จริง
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูล ค่าตราสารหนี้ตั ดจํ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ย ที่แ ท ้จริง ซึง่ ยอดที่ตัดจํ าหน่ า ยนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย
้ รับ
ค่าใช ้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค ้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได ้หรือค่าใช ้จ่าย ณ วันทีจ
่ ําหน่ายเงินลงทุน
บัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช ้อัตราแลกเปลีย
่ น ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และ
ิ ที่เป็ นเงิน ตราต่า งประเทศ ณ วัน สิน
้ ปี แปลงค่า เป็ นเงิน บาท โดยใช ้อัต ราแลกเปลีย
หนี้สน
่ น ณ วัน นั น
้ และ
สัญญาอนุพันธ์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช ้อัตราตามสัญญา
้ ปี กํา ไรหรือ ขาดทุน ที่ยัง ไม่เ กิด ขึน
ณ วัน สิน
้ จากสัญ ญาอนุพัน ธ์ที่ยัง ไม่ค รบกํา หนด คํา นวณโดยปรับ สัญ ญา
้ ปี จากอัตราตามสัญญา เป็ นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ทม
อนุพันธ์คงค ้าง ณ วันสิน
ี่ อ
ี ายุคงเหลือเช่นเดียวกัน
โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู ้เป็ นรายได ้หรือค่าใช ้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให ้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป ฝ่ ายบริหารต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณ
ิ รายได ้ ค่า ใช ้จ่ า ย และการ
การหลายประการ ซึง่ มีผ ลกระทบต่ อ จํ า นวนเงิน ที่เ กี่ย วข ้องกั บ สิน ทรั พ ย์ หนี้ ส น
ิ ที่อ าจเกิด ขึน
เปิ ดเผยข ้อมู ล เกี่ย วกั บ สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ ส น
้ ซึง่ ผลที่เ กิด ขึน
้ จริง อาจแตกต่ า งไปจากจํ า นวนที่
ประมาณการไว ้
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได ้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย
่ นทันทีเป็ นต ้นไป
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4.

กําไรสะสมต้นปี
บาท
2563

2562

151,074,916.29

134,320,617.19

18,578,196.72

28,534,840.43

(2,076,763.13)

(1,200,658.27)

14,032,981.58

4,129,343.66

2,849,906.22

982,650.20

184,459,237.68

166,766,793.21

รายได ้จากการลงทุนสุทธิสะสม
(เริม
่ สะสม 12 พฤศจิกายน 2551)
รายการกําไรสุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม
่ สะสม 12 พฤศจิกายน 2551)
รายการขาดทุนสุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม
่ สะสม 12 พฤศจิกายน 2551)
กําไรสุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์สะสม
(เริม
่ สะสม 12 พฤศจิกายน 2551)
กําไรสุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์สะสม
(เริม
่ สะสม 12 พฤศจิกายน 2551)
กําไรสะสมต ้นปี
5.

ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช ้จ่าย

6.

อัตราร ้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2563

อัตราดอกเบีย
้ (%)
2562

2563

2562

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6,797,701.43

5,091,509.15

0.125

0.375

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

5,839,956.76

21,600,526.16

0.225

0.50

133,931,697.94

64,469,606.68

0.30

0.85

146,569,356.13

91,161,641.99

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
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7.

รายการธุรกิจก ับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกั นที่สํ าคั ญกั บบริษั ทจั ดการ และกิจการอื่น ซึง่ มีผู ้ถือหุ ้นและ/หรือ
้ สุด วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน
กรรมการเดีย วกัน กับ บริษั ท จัด การและกองทุน รายการที่สํา คัญ ดัง กล่า วสํา หรับ ปี สิน
2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
8,003,560.01

10,773,464.66

้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช

2,532,721.71

2,154,692.90

้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

322,851.79

363,273.36

ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอืน
่ ๆ

257,036.15

225,960.82

ราคาตลาด

23,426.05

32,192.27

ราคาตลาด

้ เงินลงทุน
ซือ

1,658,196,844.20

765,662,406.66

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

439,878,112.60

444,695,853.50

ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ดอกเบีย
้ รับ

กองทุนอืน
่ ทีบ
่ ริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ เงินลงทุน
ซือ

859,533,492.41

ขายเงินลงทุน

219,790,634.60

472,273,749.97
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีม
่ ส
ี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกันดังนี้
บาท
2563

2562

450,837.43

893,163.99

6,797,701.43

5,091,509.15

5,180.65

12,300.39

สินทรัพย์อน
ื่

20,258.22

24,442.32

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค ้างจ่าย

79,650.29

65,410.05

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค ้างจ่าย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้

8.

้ ขายเงินลงทุน
ข้อมูลเกีย
่ วก ับการซือ
้ ขายเงินลงทุนสําหรับ ปี สิน
้ สุด วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญ ญาใช ้
กองทุนได ้ซือ
เงินเป็ นจํานวนเงิน 17,984.20 ล ้านบาท (ปี 2562: จํานวนเงิน 13,315.53 ล ้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร ้อยละ
759.95 (ปี 2562: ร ้อยละ 661.26) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลีย
่ ระหว่างปี
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9.

ั
สญญาอนุ
พ ันธ์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้าคงเหลือจํานวน 7.70 ล ้านยูโร
เพือ
่ แลกกับเงินจํานวน 278.51 ล ้านบาท
ั ญาขายเงิน ตราต่า งประเทศล่ว งหน ้าคงเหลือ จํ า นวน 2.40 ล ้าน
ณ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2562 กองทุน มีส ญ
ดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า เพือ
่ แลกกับเงิน จํ านวน 72.91 ล ้านบาท เงินจํานวน 16.41 ล ้านดอลลาร์ฮ่องกง เพือ
่
แลกกับเงินจํานวน 63.85 ล ้านบาท เงินจํานวน 1.50 ล ้านยูโร เพือ
่ แลกกับเงินจํานวน 51.49 ล ้านบาท และเงิน
จํานวน 65.00 ล ้านเยน เพือ
่ แลกกับเงินจํานวน 18.09 ล ้านบาท

10.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหร ับเครือ
่ งมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็ นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือ
การค ้า
มูลค่ายุตธิ รรม
ิ ทางการเงิน ส่ว นใหญ่ จั ด อยู่ ใ นประเภทระยะสัน
้ อีก ทั ง้ สิน ทรั พ ย์ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
เนื่ อ งจากสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ ส น
ื้ ขายกัน ในตลาด ดัง นั น
หลักทรัพย์ใ นความต ้องการของตลาดที่แ สดงมูล ค่า ยุต ธ
ิ รรมโดยถือ ตามราคาที่ซ อ
้
่ ว่ามูล ค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
กองทุนเชือ
ยุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
่ งด ้านอัตราดอกเบีย
ความเสีย
้
่ งจากอัต ราดอกเบีย
ความเสีย
้ คือ โอกาสทีร่ าคาตราสารหนี้อ าจจะเพิม
่ ขึน
้ หรือ ลดลง เมื ่อ อัต ราดอกเบีย
้ ใน
ท ้องตลาดมีก ารเปลีย
่ นแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบีย
้ ในท ้องตลาดเพิม
่ สูงขึน
้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง
และหากอัตราดอกเบีย
้ ในท ้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม
่ สูงขึน
้ ยิง่ ตราสารหนี้มีอายุยาวเท่า ไร
ราคาของตราสารหนี้นัน
้ ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย
้ มากขึน
้ เท่านัน
้
่ งด ้านการให ้สินเชือ
่
ความเสีย
กองทุน มีค วามเสี่ย งที่อ าจเกิด จากการที่คู่สัญ ญาไม่ส ามารถปฏิบั ต ต
ิ ามภาระผูก พั น ที่ร ะบุไ ว ้ในเครื่อ งมือ ทาง
้
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได ้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
จํานวนเงิน
รายการ

2563

2562

เงินลงทุน (มูลค่ายุตธิ รรม)
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สกุลเงิน ยูโร

7,699,985.33

2,392,896.41
1,500,000.00

่ งกง
สกุลเงิน ดอลลาร์ฮอ

-

16,000,000.00

สกุลเงิน เยน

-

65,016,900.01

ลูกหนี้จากดอกเบีย
้
สกุลเงิน ยูโร

1,969.00

่ งกง
สกุลเงิน ดอลลาร์ฮอ

-

119,303.01

่ งจากอัตราแลกเปลีย
กองทุนได ้ทํ าสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ ้มครองความเสีย
่ นของเงินลงทุนทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุ 9)
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่ งด ้านตลาด
ความเสีย
่ งด ้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึง่ ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึน
กองทุนมีความเสีย
้ อยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึง่ สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบด ้านบวกหรือด ้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับประเภทของธุร กิจ
ของผู ้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน ้อยเพียงใดอันอาจทํ าให ้ราคาของตราสาร
เพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงได ้
่ ง
การบริหารความเสีย
่ งทีอ
่ ง เช่น การกระจาย
กองทุนบริหารความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ
่ ะลงทุน
11.

การอนุม ัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอํานาจของกองทุนเมือ
่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)

MM-RMF l 31

้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่
(Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอ็น.วี.

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ แนล
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน
่
แอสโซซิเอชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคาร Société Générale

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

่ งไฮ ้แบงกิง้
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ จํากัด
คอร์ปอเรชัน

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 18 ธันวาคม 2563
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

