รายงานประจําปี
กองทุนรวมคนไทยใจดี
BKIND
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สารบ ัญ
ความเห็นของบริษัท จัด การ

1

รายงานความคืบหน ้าการสนั บ สนุนโครงการเพื่อ สังคม

2

ข ้อมูล บริษั ทจัด การ

3

่ ผู ้จัด การกองทุน
รายชือ

3

ข ้อมูล กองทุน

4

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญ ชี

5

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

6

ผลการดําเนินงานของกองทุน

7

รายละเอีย ดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

8

รายงานสรุ ปจํานวนเงินลงทุน ในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้ ก งึ่ ทุน หรือเงิน ฝาก

11

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝากทีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

12

ค่าใช ้จ่ายที่เรีย กเก็ บจากกองทุน

13

ข ้อมูล อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุน

14

บริษัทนายหน า้ ที่ได ้รั บค่านายหน ้าสูง สุด สิบอั นดับ แรก

15

รายงานของผู ้สอบบัญชีรั บ อนุ ญาต และงบการเงิน

16

่ บุคคลที่เ กีย
รายชือ
่ วข ้องที่มีก ารทําธุรกรรมกับ กองทุนรวมในช่วงหนึ่ง ปี

33

ข ้อมูล การถือหน่ว ยลงทุนเกิน ข ้อจํากั ดการถือหน่ วยลงทุน

34

แบบรายงานการใช ้สิทธิอ อกเสียง (Voting) กรณี กองทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น

35

การรับ ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ก องทุนใช ้บริก ารบุค คลอืน
่ (Soft Commission)

37

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนรวมคนไทยใจดี

เป็ นระยะเวลา 6 ปี แล ้ว ทีก
่ องทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได ้รับความไว ้วางใจจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ให ้ร่วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการสร ้างสรรค์สังคมที่ดข
ี น
ึ้ มา ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ 4 ด ้าน คือ 1. สิง่ แวดล ้อม
(Environment) 2. สั ง คม (Social) 3. ธรรมาภิบ าล (Good Governance) และ 4. การต่ อ ต ้านคอร์รั ป ชั่ น (Anti-Corruption)
ซึง่ เป็ นส่ว นหนึ่ง ที่ช่ว ยสร ้างความตระหนั ก ถึง การดํ า เนิน ธุร กิจ อย่า งยั่ ง ยืน โดยคํ า นึง ถึง สัง คม สิง่ แวดล ้อม และธรรมาภิบ าล
ให ้เกิดขึน
้ ในสังคมไทย
นอกจากนี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนยังได ้เป็ นส่วนร่วมในการบริจาคเงินจํ านวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่ รีย กเก็ บ
้ และระยะยาว เช่น โครงการสนับสนุนเพือ
จากกองทุน โดยนํ าไปสนับสนุนโครงการเพือ
่ สังคมต่างๆ ทีห
่ วังผลทัง้ ในระยะสัน
่ สมทบ
้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให ้กับศูนย์โรค
ทุนเครือ
่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับการรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยติดเชือ
อุบัตใิ หม่ด ้านคลินก
ิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็ นการเร่งด่วน โครงการสนับสนุนผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากปั ญหา
ความไม่สงบในพืน
้ ทีส
่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ โดยร่วมกับมูลนิธส
ิ ถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพืน
้ บ ้านภาคใต ้ โดยมุ่งหวัง
ให ้ผู ้เข ้าร่วมได ้เข ้าถึงการเรียนและฝึ กอาชีพผู ้ช่วยแพทย์แผนไทย เพือ
่ ไปประกอบอาชีพในพืน
้ ทีแ
่ ละสามารถมีรายได ้ประจําและ
มั่นคงในระยะยาว โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให ้กับผู ้ที่ได ้รับผลกระทบจากการเลิกจ ้างอันเกิดจากการย ้ายฐานการผลิต
ผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยีทเี่ ข ้ามาทดแทนแรงงาน และปั ญหาเศรษฐกิจทีไ่ ม่มั่นคงในปั จจุบัน โดยร่วมกับ
มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน เป็ นต ้น ทัง้ นี้ ตัง้ แต่จัดตัง้ กองทุนจนถึงปั จจุบัน กองทุน
BKIND ได ้ร่วมสนับสนุนโครงการทัง้ หมด 54 โครงการ เป็ นจํานวนเงินกว่า 41.8 ล ้านบาท
่ งอยู่หลายด ้าน อันเกิดจากผลกระทบของ Covid-19
จากสถานการณ์การลงทุนทีผ
่ ่านมา ตลาดหุ ้นไทยเผชิญความเสีย
ทีม
่ ผ
ี ลต่อเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ทั่วโลกได ้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ การปิ ดพรมแดน รวมไปถึงมาตรการ
ระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม ตลาดเริม
่ คลายความกังวลลงภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได ้ออกมาตรการรับมือ
ทีเ่ ข ้มข ้นมากขึน
้ พร ้อมทัง้ ได ้ออกมาตรการกระตุ ้นทางด ้านเศรษฐกิจและการเงิน เพือ
่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกตลาด
่
ให ้ยังทํางานเป็ นปกติ ซึงตัวเลขจํานวนผู ้ป่ วยใหม่ของไทยที่อยู่ในระดับตํ่านี้ ทําให ้รัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
้ Covid-19 ทีม
ตามลําดับ โดยล่าสุดข่าววัคซีนต ้านเชือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพมากถึง 90% ส่งผลให ้ตลาดหุ ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึน
้ จาก
ความคาดหวังของการฟื้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกําไรจากบริษัทจดทะเบียนมากขึน
้ รวมถึงการเลือกตัง้ สหรัฐอเมริกา
ิ้ สุดลง โดยว่าที่ประธานาธิบ ดีสหรั ฐฯ นาย Joe Biden จะช่วยหนุนให ้ตลาดหุ ้นเอเซีย กลั บมาฟื้ นตัว จากนโยบายการค ้า
ที่สน
ระหว่างประเทศ ส่งผลให ้บรรยากาศการลงทุนในปี หน ้ากลับมาน่าสนใจอีกครัง้ ดังนั น
้ กลยุทธ์การลงทุนจะมีความ Selective
โดยเน น
้ หุ ้นที่มีค วามแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิน มีค วามสามารถในการแข่ง ขั น ที่ด ี รวมถึง ธุ ร กิจ ที่ส ามารถกลั บ มาดํ า เนิน การได ้
ใกล ้เคียงภาวะปกติในเวลาไม่นาน
่ มั่น ว่า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะสามารถตอบรับ กับ กระแส ESG ที่มีเพิม
กองทุนบัวหลวงมีความเชือ
่ ขึน
้ ใน
่ หุ ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ทเี่ พิม
ประเทศไทยได ้อย่างดี เห็นได ้จากจํานวนรายชือ
่ ขึน
้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นผลดีกับทุกฝ่ าย
่ งแก่ตัวธุรกิจ รวมถึงเพิม
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ ด ้านบริษัทจดทะเบียนเองจะได ้ดําเนินกิจการอย่างยั่งยืนมากขึน
้ และลดความเสีย
่ คุณค่า
ให ้แก่ผู ้มีส่ว นได ้เสีย ทุก ฝ่ าย ส่ว นภาคการบริห ารการลงทุน จะมีส่ว นผลั ก ดั นให ้เกิด การลงทุน อย่า งมีค วามรั บ ผิด ชอบมากขึน
้
ไม่ส่ง เสริม การทํ า ธุร กิจ ที่เ อารั ด เอาเปรียบ สิง่ เหล่า นี้ จ ะเป็ นรากฐานการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ยั่ ง ยืน และพั ฒ นาสัง คมไทย
ในภาพรวมอีกด ้วย กองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นในการบริหารการลงทุนด ้วยความเป็ นเลิศ ด ้วยความพิถีพถ
ิ ันและให ้ความสําคัญกับ
ผลตอบแทนทีม
่ ั่นคงและยั่งยืน ให ้สมกับความไว ้วางใจทีท
่ ่านได ้มอบให ้เราตลอดมา
ิ สุทธิ
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนรวมคนไทยใจดี มีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 491.07 ล ้านบาท หรือ 7.9773 บาท ต่อหน่วย
กองทุน บั ว หลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุก ท่า นที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํ า มั่ น ว่า บริษั ท
จะบริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ั
รายงานความคืบหน้าการสน ับสนุนโครงการเพือ
่ สงคม
การดํ า เนิน งานสนั บ สนุน โครงการเพื่อ สัง คมของกองทุน รวมคนไทยใจดี (BKIND) สํ า หรั บ รอบระยะเวลาตั ง้ แต่วันที่
้ 1,966,000 บาท โดยสรุปดังนี้
1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 รวมทัง้ สิน
ั
ําหร ับกลุม
1. พ ัฒนาวิสาหกิจเพือ
่ สงคมส
่ ผูท
้ ําการผลิตทีบ
่ า้ น : ได ้รับสนับสนุนงบประมาณ 499,000 บาท
่ ้านเป็ นผู ้ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด ้วยกลุ่มผู ้ผลิต 2 ประเภท คือ ผู ้ผลิตเพือ
่ ขาย
โครงการกลุ่มผู ้ทําการผลิตทีบ
่
(Own account workers) และกลุ่มผู ้รับงานไปทํ าที่บ ้าน (Homeworkers) ซึงเป็ นผู ้ที่ได ้รับผลกระทบจากการเลิกจ ้าง ในช่วง
ไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ า่ นมา กลุม
่ นี้มจ
ี ํานวนเพิม
่ ขึน
้ จากการย ้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยีทเี่ ข ้ามาทดแทน
แรงงาน และปั ญหาเศรษฐกิจทีไ่ ม่มั่นคงในปั จจุบัน ล ้วนเป็ นองค์ประกอบให ้ปั ญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึน
้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มผู ้ผลิตเหล่านี้ประสบปั ญหามีงานทํ าไม่ต่อเนื่อง เข ้าไม่ถงึ ตลาด และขาดการนํ าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้ ทําให ้มีรายได ้ตํ่า
และไม่แน่นอน
มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน ได ้พยายามรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มเข ้าด ้วยกั น
้ ผ ้า รองเท ้า งานหัตถกรรม และผลผลิต
ปั จจุบันมีสมาชิกกว่า 4,000 คน แบ่งเป็ นประมาณ 25 กลุ่มทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการผลิตเสือ
ทางการเกษตร ในขณะทีร่ ัฐบาลได ้ส่งเสริมให ้เกิดกิจการเพื่อสังคม แต่กลุ่มผู ้ทําการผลิตทีบ
่ ้านเหล่านี้ยังเข ้าถึงความรู ้และการ
สนั บสนุนของภาครัฐได ้น ้อย กอปรกับการสนั บสนุนของมูลนิธผ
ิ ่านกลไกของภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาไม่สามารถทํ าให ้กลุ่ม
แรงงานนอกระบบเหล่านี้พงึ่ พาตนเองได ้อย่างแท ้จริง ลําพังเพียงการฝึ กอบรมทีผ
่ า่ นมาไม่เพียงพอให ้กลุม
่ แรงงานสามารถตัง้ ต ้น
เพื่อพัฒนาอาชีพได ้อย่างยั่งยืน ดังนั น
้ มูลนิธจ
ิ งึ ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช ้ทักษะพืน
้ ฐานทางวิชาชีพช่วยเหลือสังคม
(Hand Up Network) ในการพัฒนาจัดตัง้ วิสาหกิจเพือ
่ สังคมที่มเี ป้ าหมายในการสร ้างกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนั บสนุนและ
พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให ้กับกลุม
่ แรงงานนอกระบบ
่ ยแพทย์แผนไทย 330 ชว่ ั โมง : ได ้รับสนับสนุนงบประมาณ 767,000 บาท
2. การฝึ กอบรมผูช
้ ว
มูลนิธส
ิ ถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพืน
้ บ ้านภาคใต ้ได ้ขออนุมัตห
ิ ลักสูตรแพทย์แผนไทย ก. และหลักสูตรผู ้ช่วย
แพทย์แ ผนไทย 330 ชั่ว โมง ของสภาการแพทย์แ ผนไทย ซึง่ ทางสถาบั น แพทย์แ ผนไทยสมานคุณ คลินิก เป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบ
โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรผู ้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง มีระยะเวลาฝึ กอบรมและฝึ กงานรวม 6 เดือน
เนื้ อ หาหลั ก สูต รเน น
้ การนวดไทยแบบราชสํ า นั ก และนวดไทยแบบเชลยศั ก ดิพ
์ ร ้อมการใช ้ยาสมุน ไพรรั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ วย
เมือ
่ ผู ้เข ้าฝึ กอบรมจบหลักสูตรสามารถนํ าความรู ้ไปดูแลตนเอง ญาติพน
ี่ ้อง และคนในชุมชน ทีส
่ ําคัญยังสามารถนํ าไปประกอบ
อาชีพการนวดรักษาอาการโรคต่างๆ ตามร ้านหมู่บ ้าน หรือโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตําบล ในตําบลของตนเองต่อไป
สําหรับโครงการนี้มก
ี ลุม
่ เป้ าหมายจํานวน 20 คน ซึง่ ประกอบด ้วยบุคคลทีส
่ นใจและมีรายได ้น ้อยในพืน
้ ที่ 10 คน และ
เด็กกําพร ้ากั บแม่เลีย
้ งเดีย
่ วจากกลุ่มลูกเหรียง 10 คน โดยผู ้เข ้าร่วมจากกลุ่มลูกเหรียงดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่ได ้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน
้ ทีส
่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ทัง้ นี้ มุง่ หวังให ้ผู ้เข ้าร่วมได ้เข ้าถึงการเรียนและฝึ กอาชีพผู ้ช่วยแพทย์
แผนไทย เพือ
่ ไปประกอบอาชีพในพืน
้ ทีแ
่ ละสามารถมีรายได ้ประจําและมั่นคงในระยะยาว
้ COVID-19
3. การสมทบทุนเครือ
่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหร ับการร ักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยติดเชือ
ให้ก ับศูนย์โรคอุบ ัติใหม่ดา้ นคลินก
ิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ได ้รับสนั บสนุนงบประมาณ 700,000 บาท
้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทีม
เนื่องด ้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
่ ค
ี วามรุนแรงและลุกลามไปทั่วโลก
้ รายใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่
โดยเฉพาะในประเทศไทย ทีป
่ ั จจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ทน
ี่ ่าเป็ นห่วง ซึง่ ยังพบผู ้ติดเชือ
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็ นมีจํานวนจํ ากัดและขาดแคลนการให ้
การสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจึงเป็ นสิง่ ทีจ
่ ําเป็ นและเร่งด่วน
้ นํ าของประเทศ พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเริม
จากข ้อมูลทีไ่ ด ้รับจากแพทย์ทอ
ี่ ยู่ในโรงพยาบาลชัน
่ ประสบภาวะที่
้ COVID-19 แทน
ใกล ้วิกฤติ ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นพืน
้ ทีด
่ ูแลผู ้ป่ วย ยกตัวอย่างเช่น เปลีย
่ นห ้อง ICU เดิมมารองรับผู ้ป่ วยติดเชือ
้ (PPE)
รวมถึงขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน ้ากากอนามัยรุ่น N95 และชุดป้ องกันการติดเชือ
ในเบื้องต ้นโครงการได ้ทํ าการค ้นหาและติดต่ อผู ้ขายอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและเสนอซื้อเพื่อจะนํ า
ไปบริจาค แต่พบว่าผู ้ขายไม่สามารถจํ าหน่ ายให ้ได ้ เนื่องจากทางรั ฐ บาลมีก ารเข ้ามาควบคุมโดยตรง ผู ้ขายบางรายสามารถ
จํ าหน่ายให ้ได ้แต่ต ้องรอสินค ้าเข ้าอีกประมาณ 1 - 2 เดือน และยังไม่รับประกันว่าจะได ้รับสินค ้าแน่นอน ซึง่ เมื่อพิจารณาจาก
ข ้อมูลข ้างต ้นนี้แล ้ว การบริจาคสนับสนุนในรูปแบบของเงิน น่าจะเป็ นรูปแบบทีท
่ ําได ้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทส
ี่ ด
ุ

ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษัทหลักทรัพ ย์จั ด การกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด จดทะเบียนเป็ นบริษั ท จํ า กัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวั น ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
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

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1.

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

30 ตุลาคม 2557

2.

นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

30 ตุลาคม 2557

3.

นายเจฟ สุธโี สภณ

30 ตุลาคม 2557

4.

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

16 มิถน
ุ ายน 2558

5.

ั พันธ์
นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6.

นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนรวมคนไทยใจดี เป็ นกองทุนซึง่ บริษั ทหลั กทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากสํานั กงาน
ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพื่อระดมทุนจากผู ้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล ้านบาท ประกอบด ้วย
้ คืนหน่วยลงทุน และ
หน่วยลงทุน 500 ล ้านหน่วย (มูลค่าทีต
่ ราไว ้หน่วยละ 10 บาท) เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
้ สุดของกองทุน
ไม่กําหนดระยะเวลาสิน
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หรือตลาดรองอืน
่ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะ
เน ้นลงทุนในบริษัททีม
่ ส
ี ว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด ้าน ดังนี้
1. สิง่ แวดล ้อม) Environment)
2. สังคม (Social)
3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
่ (Anti-Corruption)
4. การต่อต ้านคอร์รัปชัน
ทัง้ นี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน ส่วนทีเ่ หลือลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และ
ิ อื่น ตามที่สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. กํ า หนดหรือ ให ้ความเห็ น ชอบ ทั ง้ นี้ กองทุ น จะ
หรือ เงิน ฝาก ตลอดจนหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์ส น
ไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนรวมคนไทยใจดี ตามข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือ
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษา
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
ทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

่ ผูส
เพิม
่ รายชือ
้ น ับสนุนการขาย
้ คืน
หรือร ับซือ

บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

ปร ับปรุงข้อความการร ับผลประโยชน์
ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใช ้
บริการบุคคลอืน
่ (Soft Dollar/
Soft Commission)

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ
่ ง
แนวทางปฏิบัตส
ิ ําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และระบบงานทีเ่ กีย
่ วกับการกระทําทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับลูกค ้าของบริษัทจัดการ
ิ ของบริษัทจัดการ
และการลงทุนเพือ
่ เป็ นทรัพย์สน

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

่ ผูส
ปร ับปรุงรายชือ
้ น ับสนุนการขาย
้ คืน
หรือร ับซือ

เดิม บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
เปลีย
่ นเป็ น บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

ั
การสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุน

เพือ
่ รองรับการเปิ ดให ้บริการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนกับ
กองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวงได ้

8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ตุลาคม 25631
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

ตงแต่
ั้
31 ก.ค. 63 ตงแต่
ั้
30 เม.ย. 63 ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 62

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
้ั
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 60

ตงแต่
ั้
30 ต.ค. 58

ตงแต่
ั้
30 ต.ค. 57

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท)

8.9871

9.1065

11.1473

10.9471

9.4434

10.0000

ผลการดําเนินงานของ BKIND

-11.23

-12.40

-28.43

-10.01

-3.31

-3.69

เกณฑ์มาตรฐาน3

-9.50

-7.36

-22.82

-8.62

0.09

-1.28

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

11.294

14.034

23.26

15.33

13.57

13.18

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

12.894

15.974

28.12

18.35

16.01

15.66

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

วันทําการสุดท ้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

4

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

491,875,827.74

100.16

17,434,350.00

3.55

8,521,500.00

1.74

12,006,275.00

2.44

4,160,125.00

0.85

34,346,250.00

6.99

6,004,600.00

1.22

28,256,800.00

5.75

4,742,400.00

0.97

16,500,400.00

3.36

5,092,200.00

1.04

38,241,600.00

7.79

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

6,048,000.00

1.23

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

5,226,600.00

1.06

12,635,880.00

2.57

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

4,403,600.00

0.90

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

17,995,250.00

3.66

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

12,519,772.90

2.55

499,200.00

0.10

10,325,800.00

2.10

5,391,660.00

1.10

23,723,000.00

4.83

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
บริษัท ทิปโก ้แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีทด
ี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ
่ งดืม
่

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษัท นํ้ ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
ิ เวชการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

6,861,400.00

1.40

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

26,582,250.00

5.41

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

34,758,950.00

7.08

4,792,200.00

0.98

17,017,010.00

3.47

18,510,800.00

3.77

3,178,440.00

0.65

14,297,030.00

2.91

5,944,020.00

1.21

5,679,510.00

1.16

13,724,100.00

2.79

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

4,920,000.00

1.00

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

9,419,760.00

1.92

6,220,650.00

1.27

91,821.60

0.02

-

29,990,919.24

6.11

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

10,082,835.54

2.05

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

5,728,868.46

1.17

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

่ และสิง่ พิมพ์
สือ
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)
พ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การท่องเทีย
่ วและส ันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

491,074,874.14
7.9773
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คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน
้
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฎอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 ตุลาคม 2563*
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

29.99

6.11

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็ นผู ้ออก ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

10.08

2.05

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้ หรือ
่ ถือ
ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ ง การลงทุนของ
กองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563

-

-

* วันทําการสุดท ้ายของเดือน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน
หรือเงินฝากทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

1.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

11/12/20

AAA

10,000,000.00

9,994,725.68

2.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/11/20

AAA

10,000,000.00

9,999,463.04

3.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

26/11/20

AAA

10,000,000.00

9,996,730.52

4.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

1,773,942.63

5.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

-

-

AA+(tha)

-

3,954,925.83

6.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

10,082,835.54

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิบาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ุด แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ุด มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระ
หนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ
่ ถือ
• อันดับความน่าเชือ
ภายในระดับเดียวกัน
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

จํานวนเงิน
หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละของ
ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

8,871.85

1.500

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

147.86

0.025

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

295.73

0.050

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

972.53

0.164

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)

220.01

0.037

9,535.45

1.612

3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุน จะใช ้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 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

267,335,341.55
591,400,756.31

PTR =

0.45

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่ า ในขณะที่ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดั ง นั ้น
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
มูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

20.85

2

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

14.41

3

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

8.53

4

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

8.15

5

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

7.51

6

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

6.69

7

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

6.50

8

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

6.12

9

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

5.89

10

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

3.00

11

อืน
่ ๆ

12.35
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,040,611.73 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน
รายงานของผูส
้ อบบ ัญชีร ับอนุญาต
เสนอ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมคนไทยใจดี
ความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมคนไทยใจดี (“กองทุน”) ซึง่ ประกอบด ้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอีย ด
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรั พย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข ้อมู ลทาง
้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส
การเงินทีส
่ ําคัญสําหรับปี สิน
ี่ ําคัญ
ข ้าพเจ ้าเห็นว่า งบการเงินข ้างต ้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมคนไทยใจดี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต ้องตามทีค
การเปลีย
่ นแปลงสินทรัพย์สท
ุ ธิ กระแสเงินสด และข ้อมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญสําหรับปี สน
่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่าวไว ้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข ้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทก
ี่ ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัต ิ
่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข
ตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกําหนดเหล่านี้ ข ้าพเจ ้าเชือ
ี่ ้าพเจ ้าได ้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือ
่ ใช ้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
ข้อมูลอืน
่
ผู ้บริหารเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อข ้อมูลอืน
่ ข ้อมูลอืน
่ ประกอบด ้วย ข ้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจํ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู ้สอบบัญชีทอ
ี่ ยู่ในรายงานประจําปี นั น
้ ข ้าพเจ ้าคาดว่าข ้าพเจ ้าจะได ้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของ
ผู ้สอบบัญชี
่ มั่นต่อข ้อมูลอืน
ความเห็นของข ้าพเจ ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข ้อมูลอืน
่ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้ให ้ความเชือ
่
ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าที่เกี่ยวเนื่ องกั บ การตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจ ารณาว่าข ้อมูล อืน
่ มีค วามขัด แย ้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ้ทีไ่ ด ้รับจากการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า หรือปรากฏว่าข ้อมูลอืน
่ มีการแสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อ
ข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือ
่ ข ้าพเจ ้าได ้อ่านรายงานประจําปี หากข ้าพเจ ้าสรุปได ้ว่ามีการแสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข ้าพเจ ้าต ้อง
่ สารเรือ
สือ
่ งดังกล่าวกับผู ้บริหารเพือ
่ ให ้ผู ้บริหารดําเนินการแก ้ไขข ้อมูลทีแ
่ สดงขัดต่อข ้อเท็จจริง
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารต่องบการเงิน
ผู ้บริห ารมีห น า้ ที่รั บ ผิด ชอบในการจั ด ทํา และนํ า เสนองบการเงิน เหล่า นี้ โ ดยถูก ต ้องตามที่ค วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีย
่ วกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให ้สามารถจัดทํ างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่องที่
เกีย
่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว ้นแต่ผู ้บริหารมี
ความตัง้ ใจทีจ
่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข ้อมูล
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้ความเชือ
ทีข
่ ัดต่อข ้อเท็ จ จริง อั นเป็ นสาระสํ าคั ญหรือ ไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริตหรือ ข ้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบั ญ ชี
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ
่ มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้เป็ นการรับประกันว่า
ซึง่ รวมความเห็นของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือ
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูลที่ขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได ้
เสมอไป ข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได ้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ า รายการที่ ขั ด ต่ อ ข อ้ เท็ จ จริง แต่ ล ะรายการหรือ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจทางเศรษฐกิจ ของผู ้ใช ้
งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุลยพินจ
ิ และการสังเกตและสงสัยเยีย
่ งผู ้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง
•

่ งจากการแสดงข ้อมูล ทีข
ระบุแ ละประเมิน ความเสีย
่ ัด ต่อ ข ้อเท็จ จริงอัน เป็ นสาระสํา คัญ ในงบการเงิน ไม่ว ่า จะเกิด จากการ
่ งเหล่านั น
ทุจริตหรือข ้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิ านตามวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ตอบสนองต่อความเสีย
้ และได ้หลักฐาน
่ งทีไ่ ม่พบข ้อมูลที่ขัดต่อ
การสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ
่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากข ้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
ข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย
เกีย
่ วกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว ้นการแสดงข ้อมูล การแสดงข ้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข ้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทํ า ความเข ้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่เ กี่ย วข ้องกั บ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีที่ผู ้บริห ารใช ้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชีแ ละการ
เปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ จัดทําขึน
้ โดยผู ้บริหาร

•

สรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได ้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสํ าคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ ที่อ าจเป็ นเหตุให ้เกิดข ้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ ้าข ้าพเจ ้าได ้ข ้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ี
สาระสําคัญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่าวไว ้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข ้าพเจ ้าโดยให ้ข ้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลในงบการเงิน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือถ ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข ้าพเจ ้าจะเปลีย
่ นแปลงไป ข ้อสรุปของข ้าพเจ ้าขึน
้ อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด ้รับจนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู ้สอบบัญชีของข ้าพเจ ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให ้กองทุนต ้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร ้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีท
่ ําให ้มีการนํ าเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีค
่ วรหรือไม่

ข ้าพเจ ้าได ้สื่อ สารกั บ ผู ้บริห ารในเรื่อ งต่า งๆ ที่สํ า คั ญ ซึง่ รวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไ ด ้วางแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข ้อบกพร่องที่มีนัย สําคั ญในระบบการควบคุมภายในหากข ้าพเจ ้าได ้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้)
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบดุล
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2563

บาท
หมายเหตุ

2563

2562

สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 609,318,104.91 บาท
ในปี 2563 และ 644,421,234.60 บาท ในปี 2562)
เงินฝากธนาคาร

3, 7, 8

476,064,123.74

658,084,906.24

6, 8

16,398,336.18

34,355,131.77

27,028.25

54,571.72

ลูกหนี
จากดอกเบีย

8

จากการขายเงินลงทุน

-

รวมสินทรัพย์

8,630,500.56

492,489,488.17

701,125,110.29

613,660.43

4,983,133.80

หนีสิน
เจ ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

8

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ

44,304.36

775,761.20

1,048,791.91

4,054.24

2,268.39

21,138.16

31,157.11

1,414,614.03

6,109,655.57

491,074,874.14

695,015,454.72

615,589,700.62

623,480,937.79

(43,938,748.82)

(46,819,062.80)

(80,576,077.66)

118,353,579.73

491,074,874.14

695,015,454.72

7.9773

11.1473

61,558,970.0624

62,348,093.7789

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สท
ุ ธิ

สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายแล ้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย)

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหล ักทร ัพย์

ว ันครบอายุ จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
หล ักทร ัพย์จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
ตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคาร

37,962,125.00

7.97

ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

180,200

17,434,350.00

3.66

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

131,100

8,521,500.00

1.79

บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

169,700

12,006,275.00

2.52

44,510,975.00

9.34

พาณิชย์
บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

144,700

4,160,125.00

0.87

บริษัท ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

639,000

34,346,250.00

7.21

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํ ากัด (มหาชน)

428,900

6,004,600.00

1.26

32,999,200.00

6.94

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํ ากัด (มหาชน)

83,600

28,256,800.00

5.94

บริษัท ทิปโก ้แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)

312,000

4,742,400.00

1.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

83,744,680.00

17.59

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํ ากัด (มหาชน)

99,400

16,500,400.00

3.47

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํ ากัด (มหาชน)

98,400

5,092,200.00

1.07

1,233,600

38,241,600.00

8.03

76,800

6,048,000.00

1.27

112,400

5,226,600.00

1.10

1,089,300

12,635,880.00

2.65

45,743,622.90

9.62

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทด
ี ับบลิว จํ ากัด (มหาชน)
อาหารและเครืองดืม
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

174,400

4,403,600.00

0.93

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

395,500

17,995,250.00

3.78

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํ ากัด (มหาชน)

749,687

12,519,772.90

2.63

15,600

499,200.00

0.11

303,700

10,325,800.00

2.17

บริษัท โอสถสภา จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท นํ ามันพืชไทย จํ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหล ักทร ัพย์

ว ันครบอายุ จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
การแพทย์
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
ิ เวชการ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต
บริษัท โรงพยาบาลบํ ารุงราษฎร์ จํ ากัด (มหาชน)

35,976,060.00

7.55

390,700

5,391,660.00

1.13

1,355,600

23,723,000.00

4.98

75,400

6,861,400.00

1.44

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

61,341,200.00

12.88

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํ ากัด (มหาชน)

154,100

26,582,250.00

5.58

บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

649,700

34,758,950.00

7.30

4,792,200.00

1.01

4,792,200.00

1.01

17,017,010.00

3.58

17,017,010.00

3.58

41,930,290.00

8.81

สือและสิงพิมพ์
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

798,700

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท วีนไิ ทย จํ ากัด (มหาชน)

706,100

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

480,800

18,510,800.00

3.89

บริษัท เอ็ม บี เค จํ ากัด (มหาชน)

294,300

3,178,440.00

0.67

6,216,100

14,297,030.00

3.00

378,600

5,944,020.00

1.25

5,679,510.00

1.19

5,679,510.00

1.19

28,063,860.00

5.89

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํ ากัด (มหาชน)
ั
การท่องเทียวและสนทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

288,300

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

265,200

13,724,100.00

2.88

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

600,000

4,920,000.00

1.03

1,058,400

9,419,760.00

1.98

6,220,650.00

1.31

6,220,650.00

1.31

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)
รวมหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

1,101,000

445,981,382.90

93.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหล ักทร ัพย์

ว ันครบอายุ จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
หล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

11,772

รวมหล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน

91,821.60

0.02

91,821.60

0.02

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที 36/92/63 - CB20D11B

11/12/63

10,000

9,994,725.68

2.10

งวดที 9/364/62 - CB20N05A

05/11/63

10,000

9,999,463.04

2.10

งวดที 34/91/63 - CB20N26B

26/11/63

10,000

9,996,730.52

2.10

29,990,919.24

6.30

รวมพ ันธบ ัตร

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 609,318,104.91 บาท)

476,064,123.74

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหล ักทร ัพย์

ว ันครบอายุ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
หุน
้ สาม ัญ
ธนาคาร

95,946,125.00

14.58

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

626,500

19,891,375.00

3.02

ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

230,700

40,141,800.00

6.10

49,800

6,922,200.00

1.05

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

190,000

12,445,000.00

1.89

บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)

169,700

16,545,750.00

2.52

59,568,600.00

9.05

59,568,600.00

9.05

17,028,800.00

2.59

17,028,800.00

2.59

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

พาณิชย์
บริษัท ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

763,700

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํ ากัด (มหาชน)

46,400

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

149,596,410.50

22.72

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํ ากัด (มหาชน)

114,800

39,835,600.00

6.05

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

298,498

24,551,460.50

3.73

1,325,400

59,974,350.00

9.11

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

150,000

10,275,000.00

1.56

บริษัท ทีทด
ี ับบลิว จํ ากัด (มหาชน)

1,100,000

14,960,000.00

2.27

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

อาหารและเครืองดืม

73,670,865.00

11.19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)

390,100

30,330,275.00

4.61

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

360,000

12,960,000.00

1.97

1,448,400

21,146,640.00

3.21

358,600

9,233,950.00

1.40

24,021,600.00

3.65

24,021,600.00

3.65

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท นํ ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
ิ เวชการ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

1,000,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

BKIND |22

กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหล ักทร ัพย์

ว ันครบอายุ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

87,944,400.00

13.36

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

115,600

26,472,400.00

4.02

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน จํ ากัด (มหาชน)

356,500

22,103,000.00

3.36

บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

596,500

39,369,000.00

5.98

11,047,725.00

1.68

11,047,725.00

1.68

39,152,990.00

5.96

สือและสิงพิมพ์
บริษัท วีจไี อ จํ ากัด (มหาชน)

1,133,100

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน)

267,800

17,139,200.00

2.61

บริษัท เอ็ม บี เค จํ ากัด (มหาชน)

294,300

6,680,610.00

1.02

6,666,600

15,333,180.00

2.33

35,212,500.00

5.35

35,212,500.00

5.35

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

450,000

รวมหุน
้ สาม ัญ

593,190,015.50

90.13

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที 38/91/62 - CB19D19B

19/12/62

5,000

4,990,909.71

0.76

งวดที 39/91/62 - CB19D26B

26/12/62

20,000

19,958,497.26

3.03

งวดที 20/182/62 - CB19N14A

14/11/62

5,000

4,997,276.83

0.76

งวดที 33/91/62 - CB19N14B

14/11/62

15,000

14,992,150.68

2.28

งวดที 21/182/62 - CB19N21A

21/11/62

5,000

4,995,866.43

0.76

งวดที 35/91/62 - CB19N28B

28/11/62

5,000

4,994,836.50

0.76

งวดที 31/182/62 - CB20130A

30/01/63

5,000

4,982,554.23

0.76

งวดที 44/91/62 - CB20130B

30/01/63

5,000

4,982,799.10

0.76

64,894,890.74

9.87

รวมพ ันธบ ัตร

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 644,421,234.60 บาท)

658,084,906.24

100.00
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบกําไรขาดทุน
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 ตุลาคม 2563

บาท
หมายเหตุ

2563

2562

รายได้จากการลงทุน

3

รายได ้เงินปั นผล

8

17,989,407.60

18,794,409.00

รายได ้ดอกเบีย

8

611,320.34

890,576.09

18,600,727.94

19,684,985.09

9,492,884.16

11,334,465.17

5

158,214.70

188,907.82

5, 8

316,429.50

377,815.50

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

61,200.00

61,000.00

ภาษี เงินได ้

21,652.21

2,268.39

166,685.15

171,637.58

รวมค่าใช ้จ่าย

10,217,065.72

12,136,094.46

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

8,383,662.22

7,548,890.63

(60,395,666.80)

(1,633,469.76)

(146,917,652.81)

31,808,031.81

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

(207,313,319.61)

30,174,562.05

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

(198,929,657.39)

37,723,452.68

รวมรายได ้
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั

3
5, 8

8

3
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 ตุลาคม 2563

บาท
2563

2562

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได ้สุทธิจากการลงทุน

8,383,662.22

7,548,890.63

(60,395,666.80)

(1,633,469.76)

ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั

(146,917,652.81)

31,808,031.81

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

(198,929,657.39)

37,723,452.68

49,559,299.65

23,866,094.78

(54,570,222.84)

(65,486,535.51)

(5,010,923.19)

(41,620,440.73)

(203,940,580.58)

(3,896,988.05)

รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

การเพิมขึน(ลดลง)ของทุนทีได้ร ับจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
การลดลงสุทธิของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
การลดลงของสินทรัพย์สท
ุ ธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี

695,015,454.72

698,912,442.77

สินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี

491,074,874.14

695,015,454.72

หน่วย
การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต ้นปี

62,348,093.7789

66,134,357.1939

4,724,277.1494

2,118,440.7952

หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(5,513,400.8659)

(5,904,704.2102)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

61,558,970.0624

62,348,093.7789

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
งบกระแสเงินสด
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 ตุลาคม 2563

บาท
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

(198,929,657.39)

37,723,452.68

การซือเงินลงทุน

(532,165,391.14)

(420,588,887.59)

การขายเงินลงทุน

507,335,341.55

458,336,442.45

ปรับกระทบการเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
ให ้เป็ นเงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช ้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนตํามูลค่าตราสารหนีตัดบัญชี

(462,487.52)

(680,721.23)

การลดลงในลูกหนีจากดอกเบีย

27,543.47

29,720.22

การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากการขายเงินลงทุน
การลดลงในเจ ้าหนีจากการซือเงินลงทุน
การเพิมขึน(ลดลง)ในเจ ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
การลดลงในค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
การเพิมขึนในภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
การเพิมขึน(ลดลง)ในหนีสินอืน
รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

8,630,500.56

(8,630,500.56)

(4,369,473.37)

(9,957,824.85)

(44,304.36)

44,304.36

(273,030.71)

(81,669.17)

1,785.85

2,268.39

(10,018.95)

1,698.51

60,395,666.80

1,633,469.76

146,917,652.81

(31,808,031.81)

(12,945,872.40)

26,023,721.16

49,559,299.65

23,866,094.78

(54,570,222.84)

(65,486,535.51)

(5,010,923.19)

(41,620,440.73)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ

(17,956,795.59)

(15,596,719.57)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต ้นปี

34,355,131.77

49,951,851.34

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

16,398,336.18

34,355,131.77

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช ้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

BKIND |26

กองทุนรวมคนไทยใจดี
ข้อมูลทางการเงินทีสําค ัญ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 ตุลาคม 2563

บาท
2563

2562

2561

2560

2559

2558 ****

-

10.0000

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริมแรก
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี

-

-

-

-

11.1473

10.5680

10.9471

10.0087

9.4428

-

0.1339

0.1179

0.1697

0.1262

0.1522

0.1238

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน **

(0.9625)

(0.0250)

0.2506

(0.0066)

(0.0606)

0.1145

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน **

(2.3414)

0.4864

(0.7994)

0.8188

0.4743

(0.7955)

(3.1700)

0.5793

(0.3791)

0.9384

0.5659

(0.5572)

7.9773

11.1473

10.5680

10.9471

10.0087

9.4428

8.37

6.17

รายได ้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได ้จากการลงทุนสุทธิ *

รายได ้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิน
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี

อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ
่ มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)

(33.66)

5.34

(2.44)

(5.16)

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข ้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี (พันบาท)

491,075

695,015

698,912

951,279

1,437,034

1,630,864

1.73

1.72

1.72

2.09

2.32

2.62

3.15

2.79

3.26

3.31

3.92

3.88

117.35

74.45

104.37

113.77

140.58

201.47

อัตราส่วนของค่าใช ้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได ้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของการซือขายเงินลงทุนระหว่างปี ตอ
่ มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%) ***

ข้อมูลเพิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจํ าหน่ายแล ้วถัวเฉลียระหว่างปี
** ข ้อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทีเกิดขึนในระหว่างปี
เนืองจากช่วงเวลาของรายการซือขายหน่วยลงทุนนั นขึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสัญญาใช ้เงิน และการซือขายเงินลงทุนต ้องเป็ นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอย่างแท ้จริงซึงไม่รวมถึง
การซือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน
**** ข ้อมูลทางการเงินทีสําคัญสําหรับงวด 2558 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปี อนๆ
ื ได ้เนืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชียาวกว่าหนึงปี
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
้ สุดว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สําหร ับปี สิน
1.

ล ักษณะของกองทุนรวมคนไทยใจดี
กองทุ น รวมคนไทยใจดี (“กองทุ น ”) จดทะเบีย นเป็ นกองทุ น รวมกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีจํานวนเงินทุน จดทะเบียน 5,000 ล ้านบาท (แบ่งเป็ น 500
ล ้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
เป็ นผู ้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
้ คืนหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน
้ สุดของโครงการ โดยมีนโยบายทีจ
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซือ
่ ะลงทุน
ในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ
ตลาดรองอืน
่ ๆของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน ้นลงทุนในบริษัททีม
่ ีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด ้าน คือ
ด ้านสิง่ แวดล ้อม ด ้านสังคม ด ้านธรรมาภิบาล และด ้านต่อต ้านคอร์รัปชั่น เฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 80% ของมูลค่า
ิ
ทรัพย์สนสุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจ ัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัตท
ิ างการบัญชีที่
ประกาศใช ้โดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชี เพื่อ ให ้เป็ นไปตามหลัก การบั ญ ชีที่รั บ รองทั่ ว ไปของประเทศไทย นอกจากนี้ง บ
การเงิน ได ้จัดทําขึน
้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีก
่ ําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรือ
่ ง “การบัญชีสําหรับกิจการ
ทีด
่ ําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุน”
้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได ้จัดประเภทรายการใหม่เพือ
งบการเงินของกองทุนสําหรับปี สิน
่ ให ้สอดคล ้องกับงบการเงิน
้ สุด วั น ที่ 31 ตุล าคม 2563
ของกองทุน สํา หรั บ ปี สิน
งบการเงินของกองทุนได ้จัดทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง่ การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ข องการจั ด ทํ ารายงานในประเทศ ดังนั น
้ เพื่อความสะดวกของผู ้อ่า นงบการเงิน ที่ไ ม่คุ ้นเคยกั บภาษาไทย
กองทุนได ้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน
้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ
่ อกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ
่ อกและปรับปรุงใหม่ทเี่ ริม
่ มีผลบังคับใช ้ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุนได ้นํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช ้
สําหรับงบการเงินทีม
่ รี อบบัญชีเริม
่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได ้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให ้มีขน
ึ้ เพือ
่ ให ้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ น
การอธิบายให ้ชัดเจนเกีย
่ วกับวิธป
ี ฏิบัตท
ิ างการบัญชีและการให ้แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีกับผู ้ใช ้มาตรฐาน
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มด
ี ังนี้
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 หรือ
จ่ายล่วงหน ้า

การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตน
ิ ี้ไม่มผ
ี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
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การประกาศใช ้แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ
เมือ
่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได ้ให ้ความเห็นชอบแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ
ทีป
่ ระกาศใช ้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึง่ ให ้ถือปฏิบัตก
ิ ับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม
่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเี่ ริม
่ ใช ้แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบ ัญชีทส
ี่ ําค ัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
ิ ธิในเงินลงทุน ต ้นทุนของเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ด ้วยจํ านวนต ้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก
่ องทุนมีสท
้ เงินลงทุนและค่าใช ้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน
้ ทีก
ประกอบด ้วยรายจ่ายซือ
่ องทุนจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ เงินลงทุนนัน
้
้ ขายคล่องรองรับ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช ้ราคาซือ
้ ขายครัง้ ล่าสุดของ
- หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นตราสารทุนทีม
่ ต
ี ลาดซือ
วันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
้ ขายรองรับ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธ
- หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซือ
ิ รรมที่ประมาณขึน
้ โดยผู ้จัดการกองทุน
่
ซึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู ้ออกตราสาร
้ ขายที่ประกาศ
- หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมโดยใช ้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช ้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูล ค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนี้ ซึง่ มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นั บตัง้ แต่วัน ที่ล งทุน และไม่มีเงื่อ นไขการต่อ อายุเมื่อ มูล ค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนี้นั ้นไม่แ ตกต่างจากราคาทุน ตั ด
จําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให ้เป็ นมูลค่ายุตธ
ิ รรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ณ
วันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ
่ ําหน่ายใช ้วิธถ
ี ัวเฉลีย
่ ถ่วงนํ้ าหนัก
การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่าย
ิ ธิทจ
เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได ้นับแต่วันทีป
่ ระกาศจ่ายและมีสท
ี่ ะได ้รับ
รายได ้ดอกเบีย
้ ถือเป็ นรายได ้ตามเกณฑ์คงค ้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ
่ ท ้จริง
บัญชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจํ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบีย
้ ที่แท ้จริง ซึง่ ยอดที่ตัดจํ าหน่ายนี้แสดงเป็ น
รายการปรับปรุงกับดอกเบีย
้ รับ
ค่าใช ้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค ้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได ้หรือค่าใช ้จ่าย ณ วันทีจ
่ ําหน่ายเงินลงทุน
ภาษีเงินได ้
กองทุนเสียภาษีเงินได ้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได ้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร ้อยละ 15 ของรายได ้ก่อนหักรายจ่าย
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให ้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป ฝ่ ายบริหารต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการหลาย
ิ รายได ้ ค่าใช ้จ่าย และการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
ประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจํ านวนเงินที่เกีย
่ วข ้องกับสินทรัพย์ หนี้สน
่ วกับ
ิ ทีอ
สินทรัพย์และหนี้สน
่ าจเกิดขึน
้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน
้ จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป
่ ระมาณการไว ้
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได ้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย
่ นทันทีเป็ นต ้นไป
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4.

กําไรสะสมต้นปี
บาท
2563
รายได ้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริม
่ สะสม 30 ต.ค. 57)

2562

82,704,765.48

75,155,874.85

21,985,142.61

23,618,612.37

13,663,671.64

(18,144,360.17)

118,353,579.73

80,630,127.05

รายการกําไรสุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม
่ สะสม 30 ต.ค. 57)
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม
่ สะสม 30 ต.ค. 57)
กําไรสะสมต ้นปี
5.

ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
้ า
ค่าใชจ
่ ย

6.

อ ัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.14 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

7.

2563

อ ัตราดอกเบีย
้ (%)
2562

2563

2562

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1,773,442.28

1,826,663.48

0.125

0.375

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

4,549,827.40

18,504,150.31

0.30

0.65

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

10,075,066.50

14,024,317.98

0.30

0.85

รวมเงินฝากธนาคาร

16,398,336.18

34,355,131.77

้ ขายเงินลงทุน
ข้อมูลเกีย
่ วก ับการซือ
้ ขายเงินลงทุนสําหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช ้เงินเป็ นจํ านวนเงิน
กองทุนได ้ซือ
1,039.50 ล ้านบาท (ปี 2562: จํานวนเงิน 878.93 ล ้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร ้อยละ 175.86 (ปี 2562: ร ้อยละ 124.47)
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลีย
่ ระหว่างปี

BKIND |30

8.

รายการธุรกิจก ับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอืน
่ ซึง่ มีผู ้ถือหุ ้น และ/หรือกรรมการ
เดีย วกั น กั บ บริษั ทจั ด การและกองทุ น รายการที่ สํ า คั ญ ดั ง กล่ า วสํ า หรั บ ปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2563 และ 2562
มีดังต่อไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
9,492,884.16

11,334,465.17

้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช

316,429.50

377,815.50

้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

10,579.69

12,094.00

ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอืน
่ ๆ

41,262.18

45,147.08

ราคาตลาด

้ เงินลงทุน
ซือ

28,143,177.94

31,887,371.64

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

11,427,059.85

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

รายได ้เงินปั นผล
ดอกเบีย
้ รับ

-

ราคาตลาด

884,500.00

1,499,550.00

ตามทีป
่ ระกาศจ่าย

3,622.21

7,376.60

ราคาตลาด

102,067.45

ราคาตลาด

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ บ ัวหลวง จําก ัด (มหาชน)
ค่านายหน ้า

84,809.73

กองทุนอืน
่ ทีบ
่ ริหารโดย บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
้ เงินลงทุน
ซือ

9,974,653.40

-

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีม
่ ส
ี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค ้างจ่าย

685,993.15

950,103.20

17,434,350.00

40,141,800.00

1,773,442.28

1,826,663.48

500.35

1,356.21

8,699.03

13,309.82

ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค ้างจ่าย
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9.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหร ับเครือ
่ งมือทางการเงิน
กองทุนไม่มน
ี โยบายทีจ
่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็ นตราสารอนุพันธ์เพือ
่ การเก็งกําไรหรือการค ้า
มูลค่ายุตธิ รรม
ิ ทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน
้ อีกทัง้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ใ น
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สน
ื้ ขายกัน ในตลาด ดัง นั น
่ ว่า มูล ค่า ตาม
ความต ้องการของตลาดที่แ สดงมูล ค่า ยุต ธ
ิ รรมโดยถือ ตามราคาที่ซ อ
้ กองทุน เชือ
ิ ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สน
่ งด ้านอัตราดอกเบีย
ความเสีย
้
่ งจากอัตราดอกเบีย
ความเสีย
้ คือ โอกาสทีร่ าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลง เมือ
่ อัตราดอกเบีย
้ ในท ้องตลาดมีการ
เปลีย
่ นแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบีย
้ ในท ้องตลาดเพิม
่ สูงขึน
้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย
้ ใน
ท ้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม
่ สูงขึน
้ ยิง่ ตราสารหนี้มอ
ี ายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นัน
้ ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย
้ มากขึน
้ เท่านัน
้
่ งด ้านการให ้สินเชือ
่
ความเสีย
่ งทีอ
กองทุนมีความเสีย
่ าจเกิดจากการทีค
่ ู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว ้ในเครือ
่ งมือทางการเงิน เนื่องจาก
้ กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
กองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
ได ้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ น
ิ ทรัพย์หรือหนี้สน
ิ ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน
่ งจากอัตราแลกเปลีย
กองทุนไม่มส
ี น
้ จึงไม่มค
ี วามเสีย
่ น
่ งด ้านตลาด
ความเสีย
่ งด ้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
กองทุนมีความเสีย
ขึน
้ อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึง่ สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบด ้านบวกหรือ ลบต่อ ผลการดําเนิน งานของบริษั ท ที่อ อกตราสาร ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กั บ ประเภทของธุร กิจ ของผู ้ออก
ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน ้อยเพียงใดอันอาจทําให ้ราคาของตราสารเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงได ้
่ ง
การบริหารความเสีย
่ งทีอ
่ ง เช่น การกระจายประเภท
กองทุนบริหารความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ
่ ะลงทุน

10.

การอนุม ัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอํานาจของกองทุนเมือ
่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

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)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
ว ันที่
ิ ธิ
ใช้สท

24 ม.ค. 63

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ตามวาระการประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

1

0

1

วาระที่ 2 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

30 มี.ค. 63

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วส
ิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

30 มี.ค. 63

บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม

1

11

0

0

31 มี.ค. 63

บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

2 เม.ย. 63

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1

13

0

1

วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 เม.ย. 63

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

4 มิ.ย. 63

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่

1

11

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

8 มิ.ย. 63

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

1

9

0

0

-

16 มิ.ย. 63

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

1

6

0

0

-

19 มิ.ย. 63

บมจ. ไมเนอร์
่ แนล
อินเตอร์เนชัน

1

16

1

0

วาระที่ 4.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายจรัมพร โชติกเสถียร
เนื่องจากดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระใน
บมจ. สิงห์ เอสเตท ซึง่ ประกอบธุรกิจเดียวกันกับ
MINT จึงอาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ได ้

19 มิ.ย. 63

บมจ. ศุภาลัย

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 มิ.ย. 63

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

1

11

0

1

วาระที่ 8 ตอบข ้อซักถาม งดออกเสียง

26 มิ.ย. 63

บมจ. ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

1

18

0

0

2 ก.ค. 63

ิ เวชการ
บมจ. กรุงเทพดุสต

1

12

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. บางจากปิ โตรเลียม

1

12

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. ปตท.

1

9

0

1

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. นํ้ ามันพืชไทย

1

10

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

15

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

1

13

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
โฮลดิง้

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562 เมือ
่ วันที่ 12 เม.ย. 2562
งดออกเสียง

5 มี.ค. 63

-

-

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63

บมจ. ซีพี ออลล์

1

11

0

0

-

16 ก.ค. 63

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง
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ว ันที่
ิ ธิ
ใช้สท

16 ก.ค. 63

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

บมจ. วีนไิ ทย

1

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ตามวาระการประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ
เนื่องจากในปี 2562 เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

20 ก.ค. 63

บมจ. ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ ากรุงเทพ

1

8

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

20 ก.ค. 63

บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์

1

18

0

1

วาระที่ 15 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

20 ก.ค. 63

บมจ. ผลิตไฟฟ้ า

1

13

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ ถ ้ามี งดออกเสียง

21 ก.ค. 63

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วส
ิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 ก.ค. 63

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

1

12

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 ก.ค. 63

บมจ. เอสซี แอสเสท
่
คอร์ปอเรชัน

1

15

0

0

-

30 ก.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1

14

0

0

-

30 ก.ค. 63

บมจ. นํ้ าประปาไทย

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

บมจ. เอ็ม บี เค

1

15

0

1

วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

บมจ. โทเทิล
่ แอ็คเซ็ส
่
คอมมูนเิ คชัน

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ นายเพตเตอร์
บอเร่ เฟอร์เบิรด
์ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
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วาระที่ 8 การแก ้ไขข ้อบังคับบริษัท งดออกเสียง
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วาระที่ 3 ตอบข ้อสอบถาม งดออกเสียง
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Conference Call , Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 16 พฤศจิกายน 2563
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บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th

