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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมคนไทยใจด ี

เป็นระยะเวลา 6 ปี แลว้ ทีก่องทุนรวมคนไทยใจด ี(BKIND) ไดร้ับความไวว้างใจจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกท่าน ใหร้่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสรรคส์ังคมที่ดขี ึน้มา ผ่านการลงทุนในบรษัิทที่มีส่วนรับผดิชอบต่อสังคมทัง้ 4 ดา้น คอื 1. สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) 2. สังคม (Social) 3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4. การต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 
ซึง่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสรา้งความตระหนักถงึการดําเนินธุรกจิอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถงึสังคม สิง่แวดลอ้ม และธรรมาภบิาล 
ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนยังไดเ้ป็นส่วนร่วมในการบรจิาคเงนิจํานวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บ
จากกองทนุ โดยนําไปสนับสนุนโครงการเพือ่สังคมตา่งๆ ทีห่วังผลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เชน่ โครงการสนับสนุนเพือ่สมทบ
ทนุเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยสํ์าหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหกั้บศนูยโ์รค
อบัุตใิหมด่า้นคลนิกิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย เป็นการเร่งดว่น โครงการสนับสนุนผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจากปัญหา
ความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยร่วมกับมูลนธิสิถาบันแพทยแ์ผนไทยและหมอพืน้บา้นภาคใต ้โดยมุ่งหวัง
ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้ถงึการเรยีนและฝึกอาชพีผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย เพือ่ไปประกอบอาชพีในพืน้ทีแ่ละสามารถมรีายไดป้ระจําและ
มั่นคงในระยะยาว โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีใหกั้บผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากการเลกิจา้งอันเกดิจากการยา้ยฐานการผลติ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาทดแทนแรงงาน และปัญหาเศรษฐกจิทีไ่ม่มั่นคงในปัจจุบัน โดยร่วมกับ
มูลนิธเิพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชพี และสมาคมเครือข่ายแรงงาน เป็นตน้ ทัง้นี้ ตัง้แต่จัดตัง้กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุน 
BKIND ไดร้่วมสนับสนุนโครงการทัง้หมด 54 โครงการ เป็นจํานวนเงนิกวา่ 41.8 ลา้นบาท 

จากสถานการณ์การลงทุนทีผ่่านมา ตลาดหุน้ไทยเผชญิความเสีย่งอยู่หลายดา้น อันเกดิจากผลกระทบของ Covid-19 
ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ ท่ัวโลกไดร้ับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ การปิดพรมแดน รวมไปถงึมาตรการ
ระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม ตลาดเริม่คลายความกังวลลงภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ไดอ้อกมาตรการรับมือ 
ทีเ่ขม้ขน้มากขึน้ พรอ้มทัง้ไดอ้อกมาตรการกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ เพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและกลไกตลาด
ใหยั้งทํางานเป็นปกต ิซึง่ตัวเลขจํานวนผูป่้วยใหม่ของไทยที่อยู่ในระดับต่ํานี้ ทําใหร้ัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ตามลําดับ โดยล่าสดุข่าววัคซนีตา้นเชือ้ Covid-19 ทีม่ปีระสทิธภิาพมากถงึ 90% สง่ผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวสงูขึน้ จาก
ความคาดหวังของการฟ้ืนตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและกําไรจากบรษัิทจดทะเบยีนมากขึน้ รวมถงึการเลอืกตัง้สหรัฐอเมรกิา
ที่สิน้สุดลง โดยว่าที่ประธานาธบิดีสหรัฐฯ นาย Joe Biden จะช่วยหนุนใหต้ลาดหุน้เอเซยีกลับมาฟ้ืนตัว จากนโยบายการคา้
ระหว่างประเทศ ส่งผลใหบ้รรยากาศการลงทุนในปีหนา้กลับมาน่าสนใจอกีครัง้ ดังนัน้ กลยุทธก์ารลงทุนจะมีความ Selective 
โดยเนน้หุน้ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสามารถในการแข่งขันที่ดี รวมถึงธุรกจิที่สามารถกลับมาดําเนินการได ้
ใกลเ้คยีงภาวะปกตใินเวลาไมน่าน   

กองทุนบัวหลวงมีความเชือ่มั่นว่า บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทยจะสามารถตอบรับกับกระแส ESG ที่มีเพิม่ขึน้ใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งด ีเห็นไดจ้ากจํานวนรายชือ่หุน้ย่ังยนืของตลาดหลักทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นผลดกัีบทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ดา้นบรษัิทจดทะเบยีนเองจะไดดํ้าเนนิกจิการอย่างย่ังยนืมากขึน้และลดความเสีย่งแกตั่วธุรกจิ รวมถงึเพิม่คณุคา่
ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ส่วนภาคการบรหิารการลงทุนจะมีส่วนผลักดันใหเ้กดิการลงทุนอย่างมีความรับผดิชอบมากขึน้ 
ไม่ส่งเสรมิการทําธุรกจิที่เอารัดเอาเปรียบ สิง่เหล่านี้จะเป็นรากฐานการเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ย่ังยืน และพัฒนาสังคมไทย 
ในภาพรวมอกีดว้ย กองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นในการบรหิารการลงทุนดว้ยความเป็นเลศิ ดว้ยความพถิีพถิันและใหค้วามสําคัญกับ
ผลตอบแทนทีม่ั่นคงและย่ังยนื ใหส้มกับความไวว้างใจทีท่่านไดม้อบใหเ้ราตลอดมา 

สําหรบัการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที ่31 ตลุาคม 2563 กองทนุรวมคนไทยใจด ีมมีลูคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิ
ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 491.07 ลา้นบาท หรอื 7.9773 บาท ตอ่หนว่ย 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบริษัท 
จะบรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั  

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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รายงานความคบืหนา้การสนบัสนุนโครงการเพือ่สงัคม 

การดําเนินงานสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่
1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที ่31 ตลุาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 1,966,000 บาท โดยสรุปดังนี ้

1.  พฒันาวสิาหกจิเพือ่สงัคมสําหรบักลุม่ผูทํ้าการผลติทีบ่า้น : ไดร้ับสนับสนุนงบประมาณ 499,000 บาท

โครงการกลุ่มผูทํ้าการผลติทีบ่า้นเป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ ประกอบดว้ยกลุ่มผูผ้ลติ 2 ประเภท คอื ผูผ้ลติเพือ่ขาย
(Own account workers) และกลุ่มผูร้ับงานไปทําที่บา้น (Homeworkers) ซึง่เป็นผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากการเลกิจา้ง ในช่วง
ไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา กลุม่นี้มจํีานวนเพิม่ขึน้ จากการยา้ยฐานการผลติ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาทดแทน
แรงงาน และปัญหาเศรษฐกจิทีไ่มม่ั่นคงในปัจจุบัน ลว้นเป็นองคป์ระกอบใหปั้ญหานี้ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มผูผ้ลติเหล่านี้ประสบปัญหามงีานทําไม่ต่อเนื่อง เขา้ไม่ถงึตลาด และขาดการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้ทําใหม้รีายไดต่ํ้า
และไมแ่น่นอน  

 มูลนิธเิพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชพี และสมาคมเครือข่ายแรงงาน ไดพ้ยายามรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มเขา้ดว้ยกัน 
ปัจจุบันมสีมาชกิกว่า 4,000 คน แบ่งเป็นประมาณ 25 กลุ่มทีม่ศัีกยภาพในการผลติเสือ้ผา้ รองเทา้ งานหัตถกรรม และผลผลติ
ทางการเกษตร ในขณะทีร่ัฐบาลไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิกจิการเพื่อสังคม แต่กลุ่มผูทํ้าการผลติทีบ่า้นเหล่านี้ยังเขา้ถงึความรูแ้ละการ
สนับสนุนของภาครัฐไดน้อ้ย กอปรกับการสนับสนุนของมูลนิธผิ่านกลไกของภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาไม่สามารถทําใหก้ลุ่ม
แรงงานนอกระบบเหลา่นี้พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ลําพังเพยีงการฝึกอบรมทีผ่า่นมาไมเ่พยีงพอใหก้ลุม่แรงงานสามารถตัง้ตน้
เพื่อพัฒนาอาชพีไดอ้ย่างย่ังยืน ดังนัน้ มูลนิธจิงึร่วมมอืกับเครอืข่ายอาสาสมัครที่ใชทั้กษะพืน้ฐานทางวชิาชพีชว่ยเหลอืสังคม 
(Hand Up Network) ในการพัฒนาจัดตัง้วสิาหกจิเพือ่สังคมที่มเีป้าหมายในการสรา้งกระบวนการทางธุรกจิเพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาโมเดลธรุกจิใหม่ๆ  ใหกั้บกลุม่แรงงานนอกระบบ   

2.  การฝึกอบรมผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย 330 ชัว่โมง : ไดร้ับสนับสนุนงบประมาณ 767,000 บาท

มลูนธิสิถาบันแพทยแ์ผนไทยและหมอพืน้บา้นภาคใตไ้ดข้ออนุมัตหิลักสตูรแพทยแ์ผนไทย ก. และหลักสตูรผูช้่วย
แพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ของสภาการแพทย์แผนไทย ซึง่ทางสถาบันแพทยแ์ผนไทยสมานคุณคลนิิกเป็นผูร้ับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรผูช้่วยแพทยแ์ผนไทย 330 ชั่วโมง มีระยะเวลาฝึกอบรมและฝึกงานรวม 6 เดอืน 
เนื้อหาหลักสูตรเนน้การนวดไทยแบบราชสํานัก และนวดไทยแบบเชลยศักดิพ์รอ้มการใชย้าสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย 
เมือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจบหลักสูตรสามารถนําความรูไ้ปดูแลตนเอง ญาตพิีน่อ้ง และคนในชมุชน ทีสํ่าคัญยังสามารถนําไปประกอบ
อาชพีการนวดรักษาอาการโรคต่างๆ ตามรา้นหมู่บา้น หรือโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุภาพตําบล ในตําบลของตนเองตอ่ไป 

 สําหรับโครงการนี้มกีลุม่เป้าหมายจํานวน 20 คน ซึง่ประกอบดว้ยบคุคลทีส่นใจและมรีายไดน้อ้ยในพืน้ที ่10 คน และ
เด็กกําพรา้กับแม่เลีย้งเดีย่วจากกลุ่มลูกเหรียง 10 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมจากกลุ่มลูกเหรียงดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ทัง้นี้ มุง่หวังใหผู้เ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้ถงึการเรยีนและฝึกอาชพีผูช้ว่ยแพทย์
แผนไทย เพือ่ไปประกอบอาชพีในพืน้ทีแ่ละสามารถมรีายไดป้ระจําและมั่นคงในระยะยาว 

3. การสมทบทุนเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยสํ์าหรบัการรกัษาพยาบาลผูป่้วยตดิเชือ้ COVID-19
ใหก้บัศูนยโ์รคอุบตัใิหมด่า้นคลนิกิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ไดร้ับสนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท 

 เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทีม่คีวามรุนแรงและลุกลามไปท่ัวโลก 
โดยเฉพาะในประเทศไทย ทีปั่จจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วง ซึง่ยังพบผูต้ดิเชือ้รายใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์รวมถงึยา เวชภัณฑ ์อุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่จําเป็นมจํีานวนจํากัดและขาดแคลนการให ้
การสนับสนุนชว่ยเหลอืโรงพยาบาลจงึเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นและเร่งดว่น  

 จากขอ้มูลทีไ่ดร้ับจากแพทยท์ีอ่ยู่ในโรงพยาบาลชัน้นําของประเทศ พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเริม่ประสบภาวะที่
ใกลว้กิฤต ิตอ้งมกีารปรับเปลีย่นพืน้ทีดู่แลผูป่้วย ยกตัวอย่างเชน่ เปลีย่นหอ้ง ICU เดมิมารองรับผูป่้วยตดิเชือ้ COVID-19 แทน 
รวมถงึขาดแคลนยา เวชภัณฑ ์และอปุกรณ์ทางการแพทย ์โดยเฉพาะหนา้กากอนามัยรุ่น N95 และชดุป้องกันการตดิเชือ้ (PPE)  

 ในเบื้องตน้โครงการไดทํ้าการคน้หาและติดต่อผูข้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและเสนอซื้อเพื่อจะนํา 
ไปบรจิาค แต่พบว่าผูข้ายไม่สามารถจําหน่ายใหไ้ด ้เนื่องจากทางรัฐบาลมีการเขา้มาควบคุมโดยตรง ผูข้ายบางรายสามารถ
จําหน่ายใหไ้ดแ้ต่ตอ้งรอสนิคา้เขา้อกีประมาณ 1 - 2 เดอืน และยังไม่รับประกันว่าจะไดร้ับสนิคา้แน่นอน ซึง่เมื่อพจิารณาจาก
ขอ้มลูขา้งตน้นี้แลว้ การบรจิาคสนับสนุนในรูปแบบของเงนิ น่าจะเป็นรูปแบบทีทํ่าไดร้วดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทีส่ดุ 



ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

 
 
 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 30 ตุลาคม 2557 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 30 ตุลาคม 2557 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 30 ตุลาคม 2557 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ

กองทุนรวมคนไทยใจด ีเป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย (มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ
ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และหรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ   
หรอืตลาดรองอืน่ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 08 % ของ NAV โดยกองทุนจะ
เนน้ลงทนุในบรษัิททีม่สีว่นร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคมใน 4 ดา้น ดังนี้ 

1. สิง่แวดลอ้ม   ) Environment)
2. สงัคม (Social)
3. ธรรมาภบิาล (Good Governance) และ
4. การตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ (Anti-Corruption)

ทัง้นี้ สัดสว่นการลงทุนจะขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน สว่นทีเ่หลอืลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ และ
หรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะ 
ไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนรวมคนไทยใจด ีตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอื
ชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

เพิม่รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย 
หรอืรบัซือ้คนื 

บมจ. หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย)  16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรงุขอ้ความการรบัผลประโยชน์
ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใช้
บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Dollar/  
Soft Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง 
แนวทางปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ 
และระบบงานทีเ่กีย่วกับการกระทําทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับลกูคา้ของบรษัิทจัดการ 
และการลงทนุเพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรงุรายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

เดมิ บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร  
เปลีย่นเป็น บมจ. หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน เพือ่รองรับการเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกับ
กองทุน LTF ของกองทนุบัวหลวงได ้

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ก.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ต.ค. 58 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่30 ต.ค. 57 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 8.9871 9.1065 11.1473 10.9471 9.4434 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ BKIND -11.23 -12.40 -28.43 -10.01 -3.31 -3.69 

เกณฑม์าตรฐาน3 -9.50 -7.36 -22.82 -8.62 0.09 -1.28 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

11.294 14.034 23.26 15.33 13.57 13.18 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.894 15.974 28.12 18.35 16.01 15.66 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน  
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI)  
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  491,875,827.74 100.16 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ธนาคาร      

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

17,434,350.00 3.55 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,521,500.00 1.74 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

12,006,275.00 2.44 

พาณิชย ์      

บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

4,160,125.00 0.85 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

34,346,250.00 6.99 

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,004,600.00 1.22 

วสัดกุอ่สรา้ง      

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

28,256,800.00 5.75 

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 
 

4,742,400.00 0.97 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

16,500,400.00 3.36 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

5,092,200.00 1.04 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

38,241,600.00 7.79 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

6,048,000.00 1.23 

บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

5,226,600.00 1.06 

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 
 

12,635,880.00 2.57 

อาหารและเครือ่งดืม่      

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

4,403,600.00 0.90 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

17,995,250.00 3.66 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

12,519,772.90 2.55 

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

499,200.00 0.10 

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

10,325,800.00 2.10 

การแพทย ์      

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
 

5,391,660.00 1.10 

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด(มหาชน) 
 

23,723,000.00 4.83 

BKIND |8



รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,861,400.00 1.40 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

26,582,250.00 5.41 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

34,758,950.00 7.08 

สือ่และสิง่พมิพ ์      

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

4,792,200.00 0.98 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 
 

17,017,010.00 3.47 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

18,510,800.00 3.77 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

3,178,440.00 0.65 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

14,297,030.00 2.91 

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

5,944,020.00 1.21 

การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ      

บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 

5,679,510.00 1.16 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

13,724,100.00 2.79 

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

4,920,000.00 1.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,419,760.00 1.92 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

6,220,650.00 1.27 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ      

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

91,821.60 0.02 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29,990,919.24 6.11 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 10,082,835.54 2.05 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 5,728,868.46 1.17 
       
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  491,074,874.14 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)  7.9773 
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้
อยา่งเทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563* 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 29.99 6.11 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ  
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 10.08 2.05 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอื 
ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2563 - - 

* วันทําการสดุทา้ยของเดอืน  
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  
หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

  ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 11/12/20 AAA 10,000,000.00 9,994,725.68 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 05/11/20 AAA 10,000,000.00 9,999,463.04 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 26/11/20 AAA 10,000,000.00 9,996,730.52 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 1,773,942.63 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์  - - AA+(tha) - 3,954,925.83 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 10,082,835.54 
 
 
 
 
 
 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสูงทีสุ่ด แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีสุ่ด มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 8,871.85 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 147.86 0.025 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 295.73 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 972.53 0.164 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 220.01 0.037 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 9,535.45 1.612 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 267,335,341.55 

 591,400,756.31 

  
PTR = 0.45 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 20.85 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 14.41 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 8.53 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 8.15 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7.51 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.69 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 6.50 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 6.12 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.89 

10 บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 3.00 

11 อืน่ๆ 12.35 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 1,040,611.73 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมคนไทยใจด ี

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมคนไทยใจด ี(“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบดลุ และงบประกอบรายละเอยีด
เงนิลงทุน ณ วันที ่31 ตุลาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทาง
การเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมคนไทยใจด ีณ วันที ่31 ตุลาคม 2563 ผลการดําเนนิงาน 
การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิติ
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความขัดแยง้ที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิที่ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล
ทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญช ี
ซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่า 
การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได ้
เสมอไป ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุ
สมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐาน
การสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชทีี่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัย
อยา่งมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่ี
สาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยุดการดําเนนิงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 

 
(นางสาวชมภนูุช  แซแ่ต)้                                              

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 16 พฤศจกิายน 2563 
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบดลุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 609,318,104.91 บาท

ในปี 2563 และ 644,421,234.60 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 476,064,123.74       658,084,906.24        

เงนิฝากธนาคาร 6, 8 16,398,336.18        34,355,131.77         

ลกูหนี

จากดอกเบยี 8 27,028.25               54,571.72                

จากการขายเงนิลงทนุ -                        8,630,500.56           

รวมสนิทรัพย์ 492,489,488.17       701,125,110.29        

หนสีนิ

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 613,660.43             4,983,133.80           

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ -                        44,304.36                

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8 775,761.20             1,048,791.91           

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 4,054.24                2,268.39                 

หนสีนิอนื 21,138.16               31,157.11                

รวมหนสีนิ 1,414,614.03          6,109,655.57           

สนิทรพัยส์ทุธิ 491,074,874.14       695,015,454.72        

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 615,589,700.62       623,480,937.79        

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (43,938,748.82)       (46,819,062.80)        

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 4 (80,576,077.66)       118,353,579.73        

สนิทรัพยส์ทุธิ 491,074,874.14       695,015,454.72        

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 7.9773                   11.1473                  

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทังหมด ณ วันสนิปี (หน่วย) 61,558,970.0624     62,348,093.7789      

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ธนาคาร 37,962,125.00    7.97

ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 180,200       17,434,350.00       3.66

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 131,100       8,521,500.00         1.79

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 169,700       12,006,275.00       2.52

พาณิชย์ 44,510,975.00    9.34

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 144,700       4,160,125.00         0.87

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 639,000       34,346,250.00       7.21

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์จํากัด (มหาชน) 428,900       6,004,600.00         1.26

วสัดกุอ่สรา้ง 32,999,200.00    6.94

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 83,600         28,256,800.00       5.94

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 312,000       4,742,400.00         1.00

พลงังานและสาธารณูปโภค 83,744,680.00    17.59

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 99,400         16,500,400.00       3.47

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 98,400         5,092,200.00         1.07

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,233,600     38,241,600.00       8.03

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 76,800         6,048,000.00         1.27

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 112,400       5,226,600.00         1.10

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 1,089,300     12,635,880.00       2.65

อาหารและเครอืงดมื 45,743,622.90    9.62

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 174,400       4,403,600.00         0.93

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 395,500       17,995,250.00       3.78

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด (มหาชน) 749,687       12,519,772.90       2.63

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 15,600         499,200.00            0.11

บรษัิท นํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 303,700       10,325,800.00       2.17

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

การแพทย์ 35,976,060.00    7.55

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 390,700       5,391,660.00         1.13

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 1,355,600     23,723,000.00       4.98

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 75,400         6,861,400.00         1.44

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 61,341,200.00    12.88

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 154,100       26,582,250.00       5.58

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 649,700       34,758,950.00       7.30

สอืและสงิพมิพ์ 4,792,200.00      1.01

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 798,700       4,792,200.00         1.01

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 17,017,010.00    3.58

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 706,100       17,017,010.00       3.58

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 41,930,290.00    8.81

บรษัิท เซน็ทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 480,800       18,510,800.00       3.89

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 294,300       3,178,440.00         0.67

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 6,216,100     14,297,030.00       3.00

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 378,600       5,944,020.00         1.25

การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ 5,679,510.00      1.19

บรษัิท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 288,300       5,679,510.00         1.19

ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 28,063,860.00    5.89

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 265,200       13,724,100.00       2.88

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 600,000       4,920,000.00         1.03

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 1,058,400     9,419,760.00         1.98

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรกิาร 6,220,650.00      1.31

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1,101,000     6,220,650.00         1.31

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 445,981,382.90  93.68

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 11,772         91,821.60              0.02

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 91,821.60           0.02

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี36/92/63 - CB20D11B 11/12/63 10,000         9,994,725.68         2.10

งวดท ี9/364/62 - CB20N05A 05/11/63 10,000         9,999,463.04         2.10

งวดท ี34/91/63 - CB20N26B  26/11/63 10,000         9,996,730.52         2.10

รวมพนัธบตัร 29,990,919.24    6.30

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 609,318,104.91 บาท) 476,064,123.74  100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หุน้สามญั

ธนาคาร 95,946,125.00    14.58

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 626,500      19,891,375.00       3.02

ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 230,700      40,141,800.00       6.10

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 49,800        6,922,200.00         1.05

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 190,000      12,445,000.00       1.89

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 169,700      16,545,750.00       2.52

พาณิชย์ 59,568,600.00    9.05

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 763,700      59,568,600.00       9.05

วสัดกุอ่สรา้ง 17,028,800.00    2.59

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 46,400        17,028,800.00       2.59

พลงังานและสาธารณูปโภค 149,596,410.50  22.72

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 114,800      39,835,600.00       6.05

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 298,498      24,551,460.50       3.73

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,325,400    59,974,350.00       9.11

บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 150,000      10,275,000.00       1.56

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 1,100,000    14,960,000.00       2.27

อาหารและเครอืงดมื 73,670,865.00    11.19

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 390,100      30,330,275.00       4.61

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด (มหาชน) 360,000      12,960,000.00       1.97

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1,448,400    21,146,640.00       3.21

บรษัิท นํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 358,600      9,233,950.00         1.40

การแพทย์ 24,021,600.00    3.65

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 1,000,900    24,021,600.00       3.65

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 87,944,400.00    13.36

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 115,600      26,472,400.00       4.02

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชนั จํากัด (มหาชน) 356,500      22,103,000.00       3.36

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 596,500      39,369,000.00       5.98

สอืและสงิพมิพ์ 11,047,725.00    1.68

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 1,133,100    11,047,725.00       1.68

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 39,152,990.00    5.96

บรษัิท เซน็ทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 267,800      17,139,200.00       2.61

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 294,300      6,680,610.00         1.02

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 6,666,600    15,333,180.00       2.33

ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 35,212,500.00    5.35

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 450,000      35,212,500.00       5.35

รวมหุน้สามญั 593,190,015.50  90.13

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี38/91/62 - CB19D19B 19/12/62 5,000          4,990,909.71         0.76

งวดท ี39/91/62 - CB19D26B 26/12/62 20,000        19,958,497.26       3.03

งวดท ี20/182/62 - CB19N14A 14/11/62 5,000          4,997,276.83         0.76

งวดท ี33/91/62 - CB19N14B 14/11/62 15,000        14,992,150.68       2.28

งวดท ี21/182/62 - CB19N21A 21/11/62 5,000          4,995,866.43         0.76

งวดท ี35/91/62 - CB19N28B 28/11/62 5,000          4,994,836.50         0.76

งวดท ี31/182/62 - CB20130A 30/01/63 5,000          4,982,554.23         0.76

งวดท ี44/91/62 - CB20130B 30/01/63 5,000          4,982,799.10         0.76

รวมพนัธบตัร 64,894,890.74    9.87

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 644,421,234.60 บาท) 658,084,906.24  100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ตลุาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทนุ 3

รายไดเ้งนิปันผล 8 17,989,407.60      18,794,409.00      

รายไดด้อกเบยี 8 611,320.34          890,576.09           

รวมรายได ้ 18,600,727.94      19,684,985.09      

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5, 8 9,492,884.16        11,334,465.17      

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 158,214.70          188,907.82           

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5, 8 316,429.50          377,815.50           

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 61,200.00            61,000.00            

ภาษีเงนิได ้ 21,652.21            2,268.39              

คา่ใชจ้า่ยอนื 8 166,685.15          171,637.58           

รวมคา่ใชจ้า่ย 10,217,065.72      12,136,094.46      

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 8,383,662.22        7,548,890.63        

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (60,395,666.80)     (1,633,469.76)       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (146,917,652.81)   31,808,031.81      

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ (207,313,319.61)   30,174,562.05      

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (198,929,657.39)   37,723,452.68      

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ตลุาคม 2563

2563 2562

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในระหวา่งปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 8,383,662.22        7,548,890.63        

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (60,395,666.80)     (1,633,469.76)       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (146,917,652.81)   31,808,031.81      

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (198,929,657.39)   37,723,452.68      

การเพมิขนึ(ลดลง)ของทนุทไีดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี

มลูคา่หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 49,559,299.65      23,866,094.78      

มลูคา่หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (54,570,222.84)     (65,486,535.51)     

การลดลงสทุธขิองทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (5,010,923.19)      (41,620,440.73)     

การลดลงของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (203,940,580.58)   (3,896,988.05)       

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 695,015,454.72    698,912,442.77     

สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 491,074,874.14    695,015,454.72     

การเปลยีนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 62,348,093.7789  66,134,357.1939   

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 4,724,277.1494    2,118,440.7952     

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (5,513,400.8659) (5,904,704.2102)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 61,558,970.0624  62,348,093.7789   

บาท

หนว่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

งบกระแสเงนิสด

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ตลุาคม 2563

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (198,929,657.39)   37,723,452.68      

ปรับกระทบการเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซอืเงนิลงทนุ (532,165,391.14)   (420,588,887.59)   

การขายเงนิลงทนุ 507,335,341.55    458,336,442.45     

สว่นตํามลูคา่ตราสารหนตัีดบัญชี (462,487.52)         (680,721.23)          

การลดลงในลกูหนจีากดอกเบยี 27,543.47            29,720.22            

การ(เพมิขนึ)ลดลงในลกูหนจีากการขายเงนิลงทนุ 8,630,500.56        (8,630,500.56)       

การลดลงในเจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ (4,369,473.37)      (9,957,824.85)       

การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ (44,304.36)           44,304.36            

การลดลงในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (273,030.71)         (81,669.17)           

การเพมิขนึในภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 1,785.85              2,268.39              

การเพมิขนึ(ลดลง)ในหนสีนิอนื (10,018.95)           1,698.51              

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 60,395,666.80      1,633,469.76        

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 146,917,652.81    (31,808,031.81)     

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน (12,945,872.40)     26,023,721.16      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 49,559,299.65      23,866,094.78      

การรับซอืคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (54,570,222.84)     (65,486,535.51)     

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (5,010,923.19)      (41,620,440.73)     

เงนิฝากธนาคารลดลงสทุธิ (17,956,795.59)     (15,596,719.57)     

เงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้ปี 34,355,131.77      49,951,851.34      

เงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 16,398,336.18      34,355,131.77      

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุรวมคนไทยใจดี

ขอ้มลูทางการเงนิทสีําคญั

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ตลุาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558 ****

ขอ้มลูผลการดําเนนิงาน (ตอ่หนว่ย)

มลูคา่หน่วยลงทุนเรมิแรก -         -         -         -         -            10.0000      

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 11.1473  10.5680  10.9471  10.0087  9.4428       -            

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ* 0.1339    0.1179    0.1697    0.1262    0.1522       0.1238       

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทุน ** (0.9625)   (0.0250)   0.2506    (0.0066)   (0.0606)      0.1145       

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน ** (2.3414)   0.4864    (0.7994)   0.8188    0.4743       (0.7955)      

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทังสนิ (3.1700)   0.5793    (0.3791)   0.9384    0.5659       (0.5572)      

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 7.9773    11.1473  10.5680  10.9471  10.0087     9.4428       

อัตราสว่นของกําไร(ขาดทุน)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหว่างปี (%) (33.66)     5.34        (2.44)      8.37        6.17          (5.16)          

อัตราสว่นทางการเงนิทสํีาคัญและขอ้มลูประกอบเพมิเตมิทสํีาคัญ

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (พันบาท) 491,075  695,015  698,912  951,279  1,437,034  1,630,864   

อัตราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหว่างปี (%) 1.73        1.72        1.72        2.09        2.32          2.62           

อัตราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหว่างปี (%) 3.15        2.79        3.26        3.31        3.92          3.88           

อัตราสว่นของการซอืขายเงนิลงทุนระหว่างปีตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหว่างปี (%) *** 117.35    74.45      104.37    113.77    140.58       201.47       

ขอ้มลูเพมิเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยทจํีาหน่ายแลว้ถัวเฉลยีระหว่างปี

** ขอ้มลูตอ่หน่วยทรีายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับการเปลยีนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนทเีกดิขนึในระหว่างปี

เนอืงจากชว่งเวลาของรายการซอืขายหน่วยลงทุนนันขนึอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทุนในระหว่างปี

*** ไมนั่บรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัวสัญญาใชเ้งนิ และการซอืขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทุนอย่างแทจ้รงิซงึไมร่วมถงึ

การซอืโดยมสีัญญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีัญญาซอืคนื

**** ขอ้มลูทางการเงนิทสํีาคัญสําหรับงวด 2558 ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกับปีอนืๆ ไดเ้นอืงจาก มรีอบระยะเวลาบัญชยีาวกว่าหนงึปี

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี             
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กองทุนรวมคนไทยใจด ี
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุรวมคนไทยใจด ี

กองทุนรวมคนไทยใจดี (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500  
ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) 
เป็นผูจั้ดการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 
เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ    

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุน
ในตราสารแห่งทุนของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หรอื
ตลาดรองอืน่ๆของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเนน้ลงทุนในบรษัิททีม่ีส่วนรับผดิชอบต่อสังคมใน 4 ดา้น คอื 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคม ดา้นธรรมาภบิาล และดา้นต่อตา้นคอรร์ัปชั่น เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนิของกองทุนจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบัิตทิางการบัญชทีี่
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบัญช ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ
การเงนิไดจั้ดทําขึน้ตามหลักเกณฑแ์ละรูปแบบทีกํ่าหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที ่106 เรือ่ง “การบัญชสํีาหรับกจิการ
ทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

งบการเงนิของกองทุนสําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ตุลาคม 2562 ไดจั้ดประเภทรายการใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับงบการเง ิน
ของกองทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมท่ีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่มผีลบังคับใช ้
สําหรับงบการเงนิทีม่รีอบบัญชเีริม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวไดร้ับการ
ปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็น
การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิตทิางบัญชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมม่ดัีงนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร ือ่ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากับลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่22 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ หรอื
จ่ายลว่งหนา้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลา่วมาถอืปฏบัิตนิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของกองทนุ 
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การประกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี 

เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี 
ทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่ใหถ้ือปฏบัิตกัิบงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เร ิม่ในหรือหลัง
วันที ่1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบรหิารของกองทนุอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบตอ่งบการเงนิในปีทีเ่ร ิม่ใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชฉีบับดังกลา่ว 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

การวัดคา่เงนิลงทนุ 

เงนิลงทุนจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วันทีก่องทุนมีสทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้ 

- หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ล่าสุดของ
วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยท์ี่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซือ้ขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่ประมาณขึน้โดยผูจั้ดการกองทุน 
ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร 

- หลักทรัพยท์ี่เป็นตราสารหนี้ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นั ้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ  

กําไรหรอืขาดทุนสทุธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ 
วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

เงนิปันผลรับรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ  

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

บัญชสี่วนเกนิและส่วนต่ํามูลค่าตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัดจําหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับดอกเบีย้รับ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 
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4. กําไรสะสมตน้ปี 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสม 30 ต.ค. 57) 82,704,765.48  75,155,874.85 

รายการกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม    

(เริม่สะสม 30 ต.ค. 57) 21,985,142.61  23,618,612.37 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม    

(เริม่สะสม 30 ต.ค. 57) 13,663,671.64  (18,144,360.17) 

กําไรสะสมตน้ปี 118,353,579.73  80,630,127.05 

5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

คา่ใชจ้า่ย  อตัรารอ้ยละ 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ   ไมเ่กนิ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ   

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์   ไมเ่กนิ 0.0428 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน   ไมเ่กนิ 0.0535 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ  

6. เงนิฝากธนาคาร 

7. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิเป็นจํานวนเงนิ 
1,039.50 ลา้นบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 878.93 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 175.86 (ปี 2562: รอ้ยละ 124.47) 
ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหวา่งปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท  อตัราดอกเบีย้ (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1,773,442.28  1,826,663.48  0.125  0.375 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 4,549,827.40  18,504,150.31  0.30  0.65 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 10,075,066.50  14,024,317.98  0.30  0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 16,398,336.18  34,355,131.77     
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8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการ และกจิการอืน่ซึง่มีผูถ้ือหุน้ และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562  
มดัีงตอ่ไปนี้ 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั   

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 9,492,884.16  
      

11,334,465.17   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 316,429.50  
          

377,815.50   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 10,579.69  
             

12,094.00   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 41,262.18  
             

45,147.08   ราคาตลาด 

ซือ้เงนิลงทนุ 28,143,177.94  
     

31,887,371.64   ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 11,427,059.85  -  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 884,500.00  1,499,550.00   ตามทีป่ระกาศจ่าย 

ดอกเบีย้รับ 3,622.21          7,376.60   ราคาตลาด 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)   

คา่นายหนา้ 84,809.73  102,067.45  ราคาตลาด 

กองทุนอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

ซือ้เงนิลงทนุ 9,974,653.40  -  ราคาตลาด 

ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้   

 บาท 

 2563  2562 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 685,993.15  950,103.20 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 17,434,350.00  40,141,800.00 

เงนิฝากธนาคาร 1,773,442.28  1,826,663.48 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 500.35  1,356.21 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 8,699.03  13,309.82 
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9. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

กองทนุไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุทีเ่ป็นตราสารอนุพันธเ์พือ่การเก็งกําไรหรอืการคา้ 

มลูคา่ยตุธิรรม 

เนื่องจากสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรัพยส์่วนใหญ่เป็นหลักทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาที่ซือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้กองทุนเชือ่ว่ามูลค่าตาม
บัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกตา่งจากมูลคา่ยตุธิรรมอย่างมสีาระสําคัญ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ คอื โอกาสทีร่าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดมีการ
เปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มอีายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวาม
ออ่นไหวตอ่การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

กองทนุมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมอืทางการเงนิ เนื่องจาก
กองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจงึไม่คาดว่าจะ
ไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

กองทนุไมม่สีนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ดังนัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อผลการดําเนินงานของบรษัิทที่ออกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของผูอ้อก 
ตราสารวา่มคีวามสมัพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจายประเภท
เงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

24 ม.ค. 63 บมจ. ทา่อากาศยานไทย 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 ม.ีค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 1 0 1 วาระที ่2 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บมจ. ปตท. สํารวจและ 
ผลติปิโตรเลยีม 

1 11 0 0 - 

31 ม.ีค. 63 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 เม.ย. 63 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 13 0 1 วาระที ่9 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 เม.ย. 63 บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่

1 11 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 ม.ิย. 63 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 9 0 0 - 

16 ม.ิย. 63 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 6 0 0 - 

19 ม.ิย. 63 บมจ. ไมเนอร ์ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

1 16 1 0 วาระที ่4.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินายจรัมพร โชตกิเสถยีร 
เนื่องจากดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระใน  
บมจ. สงิห ์เอสเตท ซึง่ประกอบธรุกจิเดยีวกันกับ 
MINT จงึอาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ได ้

19 ม.ิย. 63 บมจ. ศภุาลัย 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ิย. 63 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้ซกัถาม งดออกเสยีง 

26 ม.ิย. 63 บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 1 18 0 0 - 

2 ก.ค. 63 บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. น้ํามันพชืไทย 1 10 0 1 วาระที ่8  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 15 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1 13 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ี
โฮลดิง้ 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่12 เม.ย. 2562 
งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ก.ค. 63 บมจ. ซพี ีออลล ์ 1 11 0 0 - 

16 ก.ค. 63 บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

16 ก.ค. 63 บมจ. วนีไิทย 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายพจน์ วเิทตยนตรกจิ 
เนื่องจากในปี 2562 เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75%  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. ทางดว่นและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

1 8 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ ถา้ม ีงดออกเสยีง 

21 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์
กรุ๊ป 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บมจ. ด ิเอราวัณ กรุ๊ป 1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บมจ. เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ 

1 15 0 0 - 

30 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา 1 14 0 0 - 

30 ก.ค. 63 บมจ. น้ําประปาไทย 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 63 บมจ. เอ็ม บ ีเค 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ส.ค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอค็เซ็ส 
คอมมนูเิคชัน่ 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัตแิตง่ตัง้ นายเพตเตอร ์
บอเร่ เฟอรเ์บริด์ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75% 
วาระที ่8 การแกไ้ขขอ้บังคับบรษัิท งดออกเสยีง 

27 ต.ค. 63 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 2 0 1 วาระที ่3 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call , Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 16 พฤศจกิายน 2563
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th 
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