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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุรวมคนไทยใจดี

 นับเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ส�าหรับก้าวแรกท่ีเราร่วมเดินทางและท�าความดีร่วมกันผ่าน “กองทุนรวมคนไทยใจดี”  

บลจ.บัวหลวง ขอขอบคุณความไว้วางใจท่ีท่านมอบให้เราตลอดมา โดยในรอบปีแรกที่เพิ่งผ่านไป “กองทุนรวมคนไทยใจดี”  

ได้แบ่งสรรค่าธรรมเนยีมการจดัการท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน 40% ให้แก่โครงการเพือ่สงัคมต่างๆ ครอบคลมุเนือ้งานหลากหลายด้าน 

เช่น เกษตรกรรม กระบวนการเรยีนรู ้สิง่แวดดล้อม ต่อต้านคอร์รปัชัน่ สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และอืน่ๆ รวมเป็นเงนิกว่า 

12 ล้านบาท

 อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้สังคมตื่นตัวและตระหนักถึงการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านทีมงานกองทุนบัวหลวง 

ทีไ่ด้โอกาสร่วมพดูคุยกบัผูบ้รหิารของหลายบรษิทั ความตืน่ตวัและตระหนกัดังกล่าวประจกัษ์ชดัผ่านจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีน

ทีพ่ร้อมเข้ามาร่วมวดัผลตามเกณฑ์ ESGC กับเรา เพิม่มากขึน้กว่า 70% เมือ่เทียบกับช่วงแรกเริม่ก่อตัง้กองทนุ เราเชือ่มัน่ว่า

สงัคมจะเปลีย่นแปลงได้ ก็ด้วยความร่วมมอืกันอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการต่อต้านหรอืการปฏเิสธ

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเริ่มต้นโปรโมทชักชวนนักลงทุนให้สนใจในหลักทรัพย์ของธุรกิจ 

ทีป่ระกอบการอย่างยัง่ยนื พร้อมกับประกาศรายชือ่บรษิทัจดทะเบยีนทีโ่ดดเด่นด้าน ESG (16 ต.ค. 2558) ภายใต้ชือ่ Thailand 

Sustainability Investment หรอื THSI รวมท้ังหมด 51 บรษิทั เพือ่น�าทางให้นกัลงทนุรูจ้กัตวัชีว้ดัด้าน ESG ซึง่เป็นเครือ่งมอื

ส�าคญัส�าหรบัวเิคราะห์บรษิทัจดทะเบยีน กย็ิง่ท�าให้แนวคิดลงทนุใน “หุน้ยัง่ยนื” ขยายไปสู่นกัลงทนุไทยในวงกว้างมากขึน้

 ส�าหรับแนวนโยบายด้านการลงทุนของ “กองทุนรวมคนไทยใจดี” นั้น เราได้ค�านึงในทุกมิติของกิจการตามเกณฑ์ 

ESGC เพือ่พจิารณาภาพรวมของบรษิทั แต่ถงึแม้จะเน้นในเกณฑ์ ESGC ก็ตาม เรายงัให้ความส�าคัญกับศกัยภาพทางธรุกิจ

ของแต่ละบริษัทท่ีเข้าไปลงทุนไม่แพ้กัน ทั้งหมดนี้เป็น methodology ท่ีเราพยายามสร้างให้กับหลักทรัพย์ในกลุ่ม BKIND 

Universe จนมลีกัษณะเฉพาะ สามารถตอบรบันกัลงทุนทีป่รารถนาความสมดุลระหว่างความเตบิโตทางธรุกิจพร้อมกับการดูแล

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน เพือ่สร้างสงัคมท่ีทกุคนร่วมแบ่งปันประโยชน์สขุไปด้วยกันอย่างยัง่ยนื

 นับตั้งแต่จัดตั้ง “กองทุนรวมคนไทยใจดี” จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นเวลา 1 ปี กองทุนได้ให้ผลตอบแทน 

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่าดัชนตีลาดหลกัทรพัย์ฯ 6.3%  โดยกองทุนให้ผลตอบแทน -5.6% ในขณะทีดั่ชนตีลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ให้ผลตอบแทน -11.9% ทัง้นี ้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว “กองทุนรวมคนไทยใจดี” ได้ผ่านสถานการณ์ตลาดทัง้ขาลงและขาขึน้ 

เช่น เมือ่เดือนธนัวาคม 2557 ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงค่อนข้างหนกั ตามการปรบัตวัลงอย่างแรงของราคาน�า้มนัในตลาดโลก 

พร้อมกับความกังวลต่อวกิฤตค่ิาเงนิรเูบลิและเศรษฐกจิในประเทศรสัเซยี ต่อมาเมือ่เริม่ต้นปี 2558 ตลาดหุน้ปรบัตวัขึน้ในช่วงแรก

ตามทศิทางตลาดหุน้ต่างประเทศส่วนใหญ่ โดยธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประกาศใช้มาตรการ QE สูงเกนิกว่าทีต่ลาดคาดหมาย 
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จงึเป็นปัจจยัช่วยเสรมิการลงทนุในตลาดหุน้ แต่เมือ่เข้าสูก่ลางปีตลาดกลบัมาผนัผวนจากผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน

ทีอ่่อนแอจากก�าลงัการบรโิภคทีช่ะลอตวั รวมท้ังเหตไุม่สงบทีร่าชประสงค์ แต่กองทนุยงัคง outperform ได้ทัง้ตลาดขาลงและ 

ขาขึน้

 ทัง้นี ้กองทนุบัวหลวงเชือ่มั่นวา่ หุน้ทีม่ปีจัจัยพื้นฐานมั่นคงและด�าเนนิธุรกจิโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี จะเปน็

ธรุกิจทีย่ัง่ยนืและแขง็แกร่งพอท่ีจะต้านทานความผนัผวนของวงจรเศรษฐกจิได้ เปรยีบเสมอืนต้นไม้ใหญ่ท่ีค่อยๆ เตบิโตด้วย

รากแก้วทีห่ยัง่ลกึจนมัน่คง จะทนทานต่อลมพายท่ีุพดัมาชัว่ครัง้ชัว่คราวได้ อกีท้ังยงัแผ่กิง่ก้านปกป้องไม้เลก็อืน่ๆ ทีก่�าลงัยนืต้น

อยู่รอบตัว เพื่อช่วยลดทอนแรงลมท่ีอาจโหมกระหน�่าในวันข้างหน้า กระทั่งผ่านพ้นไปด้วยกันจนกลายเป็นป่าใหญ่อันอุดม

สมบรูณ์

 บลจ.บวัหลวง จงึมุง่มัน่บรหิารกองทนุด้วยความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และพถิพีถินัคัดสรรสิง่ทีดี่ทีสุ่ด เพือ่ให้

ท่านได้รบัผลตอบแทนท่ีมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว ให้สมกับความไว้วางใจทีท่่านมอบให้เราเสมอมา

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่30 ตลุาคม 2557 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กองทนุรวม 

คนไทยใจด ีมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 1,630.86 ล้านบาท หรือ 9.4428 บาทต่อหน่วยลงทุน

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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รายงานสรุปความก้าวหน้าในการด�าเนินงานและผลกระทบทางสังคม

 กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได้ด�าเนินงานสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมครบ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 

ถึงเดือนตุลาคม 2558 รวมท้ังสิ้น 17 โครงการ ใน 8 ประเด็น รวมเงินสนับสนุน 12,080,022 บาท ท้ังนี้ ได้รวบรวม 

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานและผลกระทบทางสังคมของโครงการที่กองทุนได้สนับสนุน ดังนี้

1.	 องค์ประกอบและสัดส่วนเงินสนับสนุนโครงการ

	 1.1	 แบ่งตามประเด็น

  การเกษตร 14.9% (1,800,000 บาท)

 � กองทุนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก้จน 900,000 บาท

 � คนกล้าคืนถิ่น 900,000 บาท

การศึกษา 20.9% (2,525,000 บาท)

 � สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต 610,000 บาท

 � ขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบ 1,090,000 บาท

 � โรงเรียนเยาววิทย์ 825,000 บาท

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 7.45% (900,000 บาท)

�� หลักสูตรโตไปไม่โกง 900,000 บาท

สุขภาพ 20.86% (2,519,222 บาท)

�� Operation Smile 400,000 บาท

�� กายอุปกรณ์ 200,000 บาท

�� หมอน�้าเงินขาวช่วยชาวบ้าน 197,000 บาท

�� คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน 1,500,000 บาท

�� จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด 222,222 บาท
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เด็กและเยาวชน 12.43% (1,501,700 บาท)

 � ป้องกัน HIV ที่ส่งผลกระทบต่อชายแดนไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา 500,000 บาท

�� บ้านพักเยาวชนสตรี 1,001,700 บาท

ผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล 5.78% (698,000 บาท)

�� สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง 698,000 บาท

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 7.36% (889,100 บาท)

�� ขุดนาแลกป่า 889,100 บาท

สามจังหวัดชายแดนใต้ 10.32% (1,247,000 บาท)

�� ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้ 300,000 บาท

�� Peace Please 947,000 บาท

	 1.2	 แบ่งตามแนวคิดการสนับสนุน

  หัวข้อแนวคิดการสนับสนุน มี 2 หัวข้อ ได้แก่

1.	 ต่อชีวิตให้คนไทย: โครงการท่ีช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้อยโอกาส ให้พ้นจากภาวะทุกข์ยาก  

 สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

2.	 สร้างอนาคตให้คนไทย: โครงการที่สร้างเสริมคุณธรรม ความรู้ ความเป็นอยู่ ความรับผิดชอบ และ 

 ความมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

  หัวข้อที่ 1: ต่อชีวิตให้คนไทย 36% (4,345,922 บาท)

�� Operation Smile 400,000 บาท

�� กายอุปกรณ์ 200,000 บาท

�� หมอน�้าเงินขาวช่วยชาวบ้าน 197,000 บาท

�� คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน 1,500,000 บาท

�� โรงเรียนเยาววิทย์ 825,000 บาท

�� บ้านพักเยาวชนสตรี 1,001,700 บาท

�� จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด 222,222 บาท
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  หัวข้อที่ 2: สร้างอนาคตให้คนไทย 64% (7,734,100 บาท)

�� หลักสูตรโตไปไม่โกง 900,000 บาท

�� กองทุนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก้จน 900,000 บาท

�� สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต 610,000 บาท

�� ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้ 300,000 บาท

�� ป้องกัน HIV ที่ส่งผลกระทบต่อชายแดนไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา 500,000 บาท

�� คนกล้าคืนถิ่น 900,000 บาท

�� Peace Please 947,000 บาท

�� ขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบ 1,090,000 บาท

�� ขุดนาแลกป่า 889,100 บาท

�� สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง 698,000 บาท

2.	 ความก้าวหน้าและผลกระทบทางสังคมของโครงการเพื่อสังคม

	 2.1	 การเกษตร

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้ว

กองทนุนวัตกรรม	

เกษตรอนิทรย์ีแก้จน

จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุเมลด็พนัธุ ์ปุย๋อนิทรย์ี 

และให้ค�าปรึกษาการปลูกข้าวอินทรีย์ แก่

เกษตรกร 25 คน ในจงัหวดับรุรีมัย์ พร้อมรบัซือ้

ผลผลติในเดือนพฤศจกิายน 2558

เกษตรกรทีย่ากจนในภาคอสีาน	สามารถ

เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์เพ่ือเลี้ยงชีพ

ด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน ด้วยการสนับสนุน

ของกองทนุสนบัสนนุเกษตรอนิทรย์ี

คนกล้าคนืถิน่ เปิดรบัสมคัรคนกล้าและจดักระบวนการบ่มเพาะ

คนกล้าแล้วคัดเลือกคน เพื่อไปเรียนรู ้กับ 

คนกล้าต้นแบบเป็นเวลา 3 วนั จากนัน้ลงแปลง 

ปฏบิตัจิรงิ เป็นเวลา 5 เดือน และอบรมทบทวน 

รวม 729 คน (BKIND สนบัสนนุ 50 คน)

คนเมืองเริ่มมีความสนใจและทดลองท�า

เกษตรในบ้านเกิดของตนเอง โดยมีการ

อบรมสนบัสนนุเงนิทนุและค�าปรกึษาในการท�า

เกษตร
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	 2.2	 การศึกษา

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

ส่ือดจิทิลัลดความเหลือ่มล�า้	

วิทย์	-	คณิต

น�าระบบไปติดตั้งที่โรงเรียนบ้านเกาะรัง

จ.ลพบุรี ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 รวม 

200 คน ใช้ระยะเวลา 1 ปี ทดลองใช้แล้วท�าให้

เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น (วัดจากผลสอบ

คะแนนโอเนต็)

นักเรียนระดับ	 มัธยมศึกษาตอนต้น	

ในโรงเรยีนห่างไกล	ได้เข้าถงึการศกึษาทีมี่

คุณภาพ จนผลการเรียนวิชาวิทย์ - คณิต 

และผลสอบโอเน็ตดีขึ้น ผ่านการใช้สื่อดิจิทัล 

เสรมิการเรยีนวทิย์ - คณติ ซึง่ออกแบบให้ปรบั

เนื้อหาตามระดับความเข้าใจของผู ้เรียน 

แต่ละคน จนมีผลการเรียนดีขึ้น สะท้อนผ่าน

คะแนนโอเนต็ทีส่งูขึน้อย่างน่าพงึพอใจ

ขยายโรงเรียนจิตศึกษา

ต้นแบบ

เปิดบ้านให้คร ู49 คนจากโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาและหนองคาย 6 แห่ง เรียนรู้

ต้นแบบโรงเรียนจิตศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีปัญญาเรียนรู้ถึงภายใน และจัดอบรม

พฒันาเพือ่น�าต้นแบบโรงเรยีนจติศึกษาไปใช้

ในโรงเรยีนต้นสงักัด

แผนงานระยะต่อไป จะตดิตามและสนบัสนนุ

แต่ละโรงเรียนให้พัฒนาหลักสูตรจิตศึกษาให้

เหมาะกับแต่ละโรงเรยีน

ครูและโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา	

เริ่มต่ืนตัวและสนใจเรียนรู้วิธีพัฒนาเด็ก

ให้มีปัญญาเรียนรู้ถึงภายในตัวเอง ผ่าน

การเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรจิตศึกษาจาก

โรงเรียนล�าปายมาศพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียน 

จิตศึกษาต้นแบบ และมีแผนท่ีจะน�าความรู ้

ในการจดัหลกัสตูรนีไ้ปใช้ในโรงเรยีนของตน

โรงเรียนเยาววิทย์ เพิง่เริม่ด�าเนนิงาน ยงัไม่เกิดผลกระทบ

	 2.3	 การต่อต้านคอร์รัปชั่น

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

หลักสูตรโตไปไม่โกง อบรมคร ู2 ครัง้ ครัง้ละ 2 วนั รวม 364 คน 

จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ (อปท.) และเอกชน ระดับอนบุาล

ถงึมธัยมศกึษาตอนต้น รวม 139 แห่ง ให้น�า

เกิดการอบรมนักเรียนให้รู ้เท่าทันและ

ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน

ในโรงเรียนกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศ ผ่าน

หลกัสตูรโตไปไม่โกงท่ีประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน
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โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

หลกัสตูรโตไปไม่โกงไปจดัการเรยีนการสอนใน

โรงเรยีนได้ ผ่านกิจกรรมดนตร ีนทิาน ละคร

การอบรมทีจ่ดัขึน้ท�าให้ภาครฐัสนใจสนบัสนนุ

หลกัสตูร โดยคณะกรรมการต่อต้านทจุรติแห่ง

ชาต ิ(คตช.) และกรมส่งเสรมิการปกครองส่วน

ท้องถิน่ ก�าลงัสนใจร่วมพฒันาสนบัสนนุให้จดั

อบรมในโรงเรยีน 1,400 แห่งท่ัวประเทศ

หน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานให้ความ

สนใจพัฒนาแนวทางการสนบัสนนุให้เกดิ

การน�าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปใช้อย่าง

กว้างขวางในโรงเรยีนทัว่ประเทศ

	 2.4	 สุขภาพ

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

Operation	Smile อยู่ระหว่างด�าเนินการผ่าตัดผู้ป่วยใบหน้า 

งวงช้าง 1 ราย และผูป่้วยปากแหว่งเพดานโหว่ 

3 ราย

ผู้ป่วยใบหน้างวงช้าง	1	ราย	และผู้ป่วย

ปากแหว่งเพดานโหว่	 3	ราย	ซึ่งยากจน	

ก�าลังรับการผ่าตัดเพื่อช่วยให้มีชีวิตที่

ปกติได้

กายอุปกรณ์ อยูร่ะหว่างคดัเลอืกผูพ้กิารทีจ่ะรบัแขนขาเทยีม 

รวม 5 คน

ยงัไม่เกิดผลกระทบ

หมอน�้าเงินขาว	

ช่วยชาวบ้าน

ด�าเนนิการจดัซือ้อปุกรณ์เครือ่งกรอฟัน เก้าอ้ีสนาม 

ไฟ LED

ทนัตแพทย์อาสาในจงัหวัดเชียงใหม่	และ

เชียงราย	มีความพร้อมจะให้ดแูลทนัตกรรม

แก่ผูป่้วยทีอ่ยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ผ่านการ

ซือ้อปุกรณ์ทางทนัตกรรมทีส่ามารถให้บรกิาร

ชาวบ้านได้ปีละ 480 คน

คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน อยูร่ะหว่างการปรบับ้านและสนบัสนนุนกับรบิาลให้

ลงพืน้ทีดู่แลผูป่้วย

นักบริบาลใน	อ.ล�าสนธิ	จ.ลพบุรี	มีความ

พร้อมทีจ่ะดแูลผูป่้วยเรือ้รงัติดเตียงทีบ้่าน 

ผ่านการสนบัสนนุทุนท�างานและทนุปรบับ้าน

ผูป่้วย

จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด อยูร่ะหว่างท�าสญัญาผ่านคณะกายภาพบ�าบดั 

มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะผูร้บัทุน

ยงัไม่เกิดผลกระทบ
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	 2.5	 เด็กและเยาวชน

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

ป้องกัน	HIV	

ที่ส่งผลกระทบต่อ	

ชายแดน	ไทย-ลาว	และ	

ไทย-กัมพูชา

จัดละครส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสุขอนามัย 

การใช้ชีวิตและการป้องกัน HIV ใน 10 

โรงเรยีนชายแดนในจงัหวดัสรุนิทร์และยโสธร 

แก่นกัเรยีนระดับประถมศกึษา ประมาณ 960 

คน ส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติ 

ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและเป็นเหยื่อ 

การค้ามนษุย์

ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 จะเริ่มจัดการแสดง

ละคร ในพืน้ทีช่มุชนชายแดน เช่น ตลาด เนือ่งจาก 

แรงงานเริม่กลบัเข้าพืน้ท่ีหลงัพ้นหน้าฝน

เด็กห่างไกลตามชายแดนไทย-ลาว	และ

ไทย-กมัพชูา	เกอืบ	1	พนัคน	ได้รบัการปลกู

ฝังความรูด้้านสุขอนามัย	และการป้องกนั	

HIV ผ่านการแสดงละครท่ีดึงความสนใจเด็กใน 

10 โรงเรยีนชายแดนจงัหวดัสรุนิทร์และยโสธร 

เด็กจ�านวนหนึ่งเป็นกลุ ่มเส่ียงเพราะเป็น 

ลูกหลานแรงงานข้ามชาติท่ีมีโอกาสติดโรค 

และเป็นเหยือ่ขบวนการค้ามนษุย์

บ้านพักเยาวชนสตรี เพิง่เริม่ด�าเนนิงาน ยงัไม่เกิดผลกระทบ

	 2.6	 ผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

สังคมอยู่ดกีบัพลงัตา

พลเมือง

อยู่ระหว่างการออกแบบซอฟท์แวร์ออนไลน ์

เพื่อใช้รายงานข้อมูลป้ายผิดกฎหมายและ 

สิง่กีดขวางบนถนน

ออกแบบมาตรฐาน เครื่องมือ และกลไก 

การรายงานป้ายและส่ิงกีดขวางท่ีผิดปกติ 

ครอบคลุมบาทวิถี ถนน ป้ายโฆษณาขนาด

ใหญ่ ป้ายโฆษณาเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ สะพาน 

ท่อระบายน�้า ท่ีพักผู้โดยสาร ไฟฟ้าประปา 

โทรศัพท์ ขยะและสิ่งปฏิกูล สภาพแวดล้อม 

ปัญหาจราจร การจอดรถกีดขวาง แผงลอย 

วนิจกัรยานยนต์รบัจ้าง

และอยู่ระหว่างคัดเลือกเส้นทางท่ีจะส�ารวจ

ป้ายผดิกฎหมายและสิง่กีดขวาง 10 เส้นทาง 

โดยมผีูพ้กิารเป็นคนส�ารวจ

ยงัไม่เกิดผลกระทบ
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	 2.7	 สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

ขดุนาแลกป่า เริ่มด�าเนินการปรับพื้นท่ี 18 ไร่ 2 งานของ 

ชาวบ้าน 6 รายในจงัหวดัน่าน ให้เป็นพืน้นา 

แลกกบัการคนืพืน้ทีป่า่ 25 ไร ่3 งานให้ทาง

ราชการ และก�าลังด�าเนินงานกับชาวบ้านอีก 

12 ราย รวม 20 ไร่

ส�ารวจพื้นท่ีในจังหวัดน่านท่ีคาดว่าจะขุดนา

ด้วยเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 

และลงพืน้ที ่รวม 57 ไร่ 1 งาน

พ้ืนทีป่่า	25	ไร่	3	งาน	ซึง่ถกูชาวบ้านรกุล�า้

ในจังหวัดน่าน	ได้ถูกคืนให้ราชการเพ่ือ

พัฒนากลับเป็นป่า โดยแลกกับการขุดนา 

ให้ชาวบ้านท่ีบกุรกุรวม 18 ไร่ 2 งาน ให้ชาวบ้าน

ทีไ่ม่มทีีดิ่นท�ากินให้มอีาชพีและรายได้ท่ีมัน่คง

	 2.8	 สามจังหวัดชายแดนใต้

โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

ทนุหมุนเวียน	

เพ่ือกลุม่วิสาหกจิ	

ของสตร	ี3	จงัหวัดภาคใต้

คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจสตรีท่ีได้รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ์ความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดน

ใต้ 15 กลุม่ ให้รบัทุนกู้ยมืกลุม่ละ 20,000 บาท

เชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจเข้ากับเครือข่ายอาสา

สมัครทั้งในพื้นที่และท่ีเป็นมืออาชีพทาง 

ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงและขายใน 

ตลาดคนเมืองได้ ผ่านความร่วมมือกับศูนย์ 

ประสานงานวชิาการให้ความช่วยเหลอืผูไ้ด้รบั 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบจงัหวดั

ชายแดนใต้ - ศวชต. (ท่ีปรกึษาในพืน้ที)่ และ

สถาบนั Change Fusion (ทีป่รกึษานอกพืน้ที)่

องค์การออ็กแฟมประเทศไทย ก�าลงัพฒันาทนุ 

หมุนเวียนให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

ศนูย์บ่มเพาะสนบัสนนุวสิาหกิจชมุชนภาคใต้

กลุ่มวิสาหกิจสตรีที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์	3	จังหวัดชายแดนใต้	15	กลุ่ม	

ได้รบัทนุกูยื้มเพือ่พฒันากจิการให้สมาชิก

มีอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้	กลุม่ละ 20,000 

บาท กองทุนนี้เป็นหนึ่งในโครงการจัดตั้ง 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ที่องค์กร

ออกแฟมประเทศไทยเป็นผูส้นบัสนนุ

เกดิการเช่ือมโยงกลุม่วิสาหกจิสตรเีข้ากบั

ผูใ้ห้ค�าปรกึษามืออาชีพทัง้ในและนอกพ้ืนที่ 

เพื่อเสริมศักยภาพในการเข้าถึงตลาดท่ีกว้าง

กว่าตลาดในพืน้ท่ี
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โครงการ ความก้าวหน้า ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้แล้ว

Peace	Please เตรียมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นท่ี

ปลอดภัยในจังหวัดยะลา ด้วยการจัดประชุม

คณะท�างานกลาง จัดเวทีระดมความคิดเห็น

ของภาคส่วนต่างๆ ที่ท�างานด้านเด็กและ

เยาวชน ประชุมแกนน�าพื้น ท่ีปลอดภัย

ต้นแบบท้ัง 4 พื้นที่จังหวัดยะลา และอบรม

คณะท�างานทีจ่ะลงไปสร้างกระบวนการพืน้ที่

ปลอดภยัทัง้ 4 แห่ง

เกิดคณะท�างานพัฒนาพ้ืนที่ปลอดภัย

ส�าหรบัเยาวชนใน	4	พืน้ทีใ่นจงัหวัดยะลา 

และมีความพร้อมท่ีจะด�าเนินกระบวนการ

สร้างพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบัเยาวชน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช�าระเตม็มลูค่าแล้ว และได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั 

ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 30 ตุลาคม 2557

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 30 ตุลาคม 2557

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 30 ตุลาคม 2557

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 30 ตุลาคม 2557



12

BKIND

กองทนุรวมคนไทยใจดี

 กองทุนรวมคนไทยใจดี เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน  

5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทนุ 500 ล้านหน่วย (มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทนุ 

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนรวมคนไทยใจดี ตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ใน

หนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะ

ท�าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด



13

BKIND

ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนรวมคนไทยใจดี

 ตามท่ีธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวมคนไทยใจดี ซึง่มบีรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด เป็นผูจ้ดัการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ส�าหรบัระยะ

เวลาตัง้แต่วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2558 แล้วนัน้

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนรวม 

คนไทยใจดี โดยถกูต้องตามท่ีควรตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการจดัการท่ีได้รบัอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

(นายโสพล ฉัตรธนานันท์)

ผู้อ�านวยการอาวุโส ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

2 พฤศจิกายน 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	31	ก.ค.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	24	เม.ย.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	26	ต.ค.	55	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	29	ต.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
ต้ังแต่	30	ต.ค.	57

ถึง	30	ต.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 9.6236 10.2851 10.0015 - - 10.0000

กองทุนรวมคนไทยใจดี -1.87 -8.18 -5.58 - - -5.57

เกณฑ์มาตรฐาน*** -3.14 -10.32 -11.94 - - -10.73

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถึง	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(SET	Index)
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	1,606,150,304.22	 98.48

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)    69,747,000.00  4.28 

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)    52,612,500.00  3.23 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)    81,211,320.00  4.98 

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)    50,486,800.00  3.10 

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด(มหาชน)    136,517,800.00  8.37 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)    25,250,000.00  1.55 

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)    36,239,000.00  2.22 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)    72,259,200.00  4.43 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)    71,016,850.00  4.35 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)    76,367,500.00  4.68 

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน)    44,935,200.00  2.76 

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)    67,812,500.00  4.16 
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)    88,991,070.00  5.46 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  19,380,000.00  1.19 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    106,915,080.00  6.56 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)    140,257,500.00  8.60 

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)    94,512,800.00  5.80 

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    11,040,000.00  0.68 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)    75,619,400.00  4.64 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)    32,490,000.00  1.99 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)    52,808,580.00  3.24 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)    53,902,800.00  3.31 

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)    38,000,000.00  2.33 

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)    102,559,235.00  6.29 
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA -  241,531.24  0.01 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  4,976,637.98  0.31 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,630,864,470.67

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 9.4428

ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู ้ถือหุ ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุม่ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

0.24 0.01

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  241,531.24 

2.เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  955,326.26 

3.เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - - AA -  4,021,311.72 
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

 AAA เป็นอนัดับท่ีสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิต้น
และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยั
ภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งท่ีสูงทีสุ่ด ท่ีจะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง
ของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่าง
มนียัส�าคญั

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 36,226.09 1.990

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 457.99 0.025

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 915.99 0.050

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 4,880.53 0.270

ค่าจัดท�าสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing) 855.60 0.050

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 6,591.57 0.360

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 1,276.60 0.065

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 44,612.80 2.45

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 2,161,821,961.62

1,821,761,161.49

PTR = 1.19

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สิน

ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลาบญัชเีดียวกนั
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถงึวนัที	่31	ตุลาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 20.1

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 15.7

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 11.4

4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 10.6

5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 8.6

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 6.7

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 5.5

8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 5.4

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 4.9

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 3.3

11 อื่นๆ 7.8

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 7,052,983.85 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคนไทยใจดี

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด 

เงนิลงทนุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมลู

ทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่30 ตลุาคม 2557 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2558 

รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคัญและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูกั่บดุลยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่ง

จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ

ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน 

โดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง 

การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมคนไทยใจดี ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2558 และ 

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี             

30 ตลุาคม 2557 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2558 โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

    

(นายประวทิย์ ววิรรณธนานตุร์)                             

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน  4917

บรษิทั พวี ีออดิท จ�ากัด

กรงุเทพฯ 30 พฤศจกิายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดลุ

ณ	วันที	่31	ตุลาคม	2558

หมายเหตุ 	บาท	

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทุน 1,737,542,245.01 บาท) 3, 6, 7  1,600,932,135.00 

เงนิฝากธนาคาร 5, 7  5,176,299.50 

ลกูหนี้

จากดอกเบีย้ 7  41,869.72 

จากการขายเงนิลงทุน  27,940,080.00 

จากการขายหน่วยลงทนุ  10,109.20 

รวมสนิทรพัย์  1,634,100,493.42 

หนีสิ้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  3,151,555.11 

หนีสิ้นอืน่  84,467.64 

รวมหนีส้นิ  3,236,022.75 

สินทรพัย์สุทธิ 	1,630,864,470.67	

สินทรพัย์สุทธ:ิ

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  1,727,094,976.03 

ขาดทนุสะสม

บญัชปีรบัสมดุล  (2,210,001.73)

ขาดทนุสะสมจากการด�าเนนิงาน  (94,020,503.63)

สินทรพัย์สุทธิ 	1,630,864,470.67	

สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วย  9.4428 

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย)  172,709,497.6032 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม มลูค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร  254,057,620.00 15.87

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)  416,400  69,747,000.00 4.36

ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)  305,000  52,612,500.00 3.29

ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)  4,749,200  81,211,320.00 5.07

ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน)  18,980,000  50,486,800.00 3.15

วัสดุก่อสร้าง  136,517,800.00 8.53

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)  300,700  136,517,800.00 8.53

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  25,250,000.00 1.58

บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)  5,000,000  25,250,000.00 1.58

พลังงานและสาธารณูปโภค  368,630,250.00 23.02

บริษัท บ้ำนปู จ�ำกัด (มหำชน)  1,670,000  36,239,000.00 2.26

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน)  2,007,200  72,259,200.00 4.51

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)  456,700  71,016,850.00 4.44

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)  277,700  76,367,500.00 4.77

บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหำชน)  1,872,300  44,935,200.00 2.81
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม มลูค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)  1,250,000  67,812,500.00 4.23

อาหารและเครื่องดื่ม  215,286,150.00 13.45

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  2,917,740  88,991,070.00 5.56

บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)  1,900,000  19,380,000.00 1.21

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  6,040,400  106,915,080.00 6.68

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  140,257,500.00 8.76

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)  1,870,100  140,257,500.00 8.76

ประกันภัยและประกันชีวิต  94,512,800.00 5.90

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)  1,835,200  94,512,800.00 5.90

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์  11,040,000.00 0.69

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  1,920,000  11,040,000.00 0.69

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  214,820,780.00 13.42

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)  1,643,900  75,619,400.00 4.72

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)  3,800,000  32,490,000.00 2.03

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)  2,950,200  52,808,580.00 3.30

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหำชน)  1,925,100  53,902,800.00 3.37
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม มลูค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

การท่องเที่ยวและสันทนาการ  38,000,000.00 2.37

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)  1,000,000  38,000,000.00 2.37

ขนส่งและโลจิสติกส์  102,559,235.00 6.41

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)  10,627,900  102,559,235.00 6.41

รวมหุ้นสามัญ  1,600,932,135.00 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,737,542,245.01 บาท)  1,600,932,135.00 100.00
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บาท

รายได้จากการลงทุน 

รำยได้เงินปันผล  63,156,341.00 

รำยได้ดอกเบี้ย  7,472,348.22 

รวมรำยได้  70,628,689.22 

ค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  38,761,919.51 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  490,053.73 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน  980,107.68 

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ  70,000.00 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  7,400,761.93 

รวมค่ำใช้จ่ำย  47,702,842.85 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  22,925,846.37 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รำยกำรก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน 19,663,760.01 

รำยกำรขำดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน (136,610,110.01)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (116,946,350.00)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (94,020,503.63)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บาท

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างงวด

รำยได้สุทธิจำกกำรลงทุน  22,925,846.37 

รำยกำรก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน 19,663,760.01 

รำยกำรขำดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน (136,610,110.01)

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (94,020,503.63)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด

มูลค่ำหน่วยลงทุนเริ่มแรก  1,877,685,667.56 

มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงงวด  307,647,994.19 

มูลค่ำหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่ำงงวด (460,448,687.45)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,724,884,974.30 

กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่ำงงวด 1,630,864,470.67 

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด  - 

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 1,630,864,470.67 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท)

หน่วยลงทุนเริ่มแรก  187,768,566.7560 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงงวด  30,893,562.5955 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่ำงงวด (45,952,631.7483)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด  172,709,497.6032 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำรลดลงในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (94,020,503.63)

ปรับกระทบกำรลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรซื้อเงินลงทุน (5,526,215,195.31)

กำรขำยเงินลงทุน  3,814,025,977.31 

ส่วนต�่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตัดบัญชี (5,689,267.00)

กำรเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จำกดอกเบี้ย (41,869.72)

กำรเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน (27,940,080.00)

กำรเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จำกกำรขำยหน่วยลงทุน (10,109.20)

กำรเพิ่มขึ้นในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 3,151,555.11 

กำรเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น 84,467.64 

รำยกำรก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน (19,663,760.01)

รำยกำรขำดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน 136,610,110.01 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (1,719,708,674.80)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

มูลค่ำหน่วยลงทุนเริ่มแรก  1,877,685,667.56 

กำรขำยหน่วยลงทุนในระหว่ำงงวด  307,647,994.19 

กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่ำงงวด (460,448,687.45)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,724,884,974.30 

เงินฝำกธนำคำรเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,176,299.50 

เงินฝำกธนำคำร ณ วันต้นงวด  - 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 5,176,299.50 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

บาท

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  10.0000 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ * 0.1238 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.1145 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.7955)

ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.5572)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 9.4428	

อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  (5.16)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)  1,630,864 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  2.62 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  3.88 

อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) ***  201.47 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*

** 

*** 

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	
ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนรวมคนไทยใจดี

 กองทุนรวมคนไทยใจดี (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้าน

หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็น 

ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุน

ในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน 

คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านธรรมาภิบาล และด้านต่อต้านคอร์รัปชั่น เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินของกองทุนจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 

รวมถึงการตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 

เรื่อง “การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

	 เนื่องจากตามหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้ก�าหนดให้กองทุนมีวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ�าปีแรกประมาณ 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ดังนั้น กองทุนจึงมีรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าป ี

ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 วัน

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ	 ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

กองทุนได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
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	 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฎิบัติทางการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

	 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในปี 2558

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

	 ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และข้อผดิพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการ

หรอืผูถ้อืหุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 

(ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงนิเฟ้อรนุแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรบั

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน
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 ข)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลู

เกีย่วกับความช่วยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก 

จากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ และสินทรพัย์ท่ีอาจ

เกิดขึน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2558) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรงุ 2558) สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานท่ี

ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 6 (ปรบัปรงุ 2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรงุ 2558) การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรงุ 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการ

หรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

(ปรับปรุง 2558)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง

ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
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 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

 - หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน 

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

 - หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ณ 

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่ายเงินลงทุน
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 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

4.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน  2.00  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน  0.04  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน  0.05  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

5.	 เงินฝากธนาคาร

	 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 951,433.45 0.375

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 4,012,051.97 0.375

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 212,814.08 1.00

รวมเงินฝากธนาคาร 5,176,299.50

6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น        

จ�านวนเงิน 9,180.24 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 503.92 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
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7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู ้ถือหุ ้นและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส�าคัญดังกล่าวส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

บาท นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 38,761,919.51 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 980,107.68 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 153,394.42 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 121,339.78 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 281,665,845.30 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 99,733,561.00 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 2,706,600.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 31,012.42 ราคาตลาด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 88,409,102.09 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 1,413,282.00 ตามที่ประกาศจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ค่านายหน้า 804,457.98 ราคาตลาด
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 3,004,846.66

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินลงทุน 69,747,000.00

เงินฝากธนาคาร 951,433.45

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,892.81

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 29,139.11

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เงินลงทุน 94,512,800.00

 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 

31 ตุลาคม 2558 ดังนี้

บาท

ขายเงินลงทุน 319,011,925.80

8.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

	 กองทุนไม่มนีโยบายท่ีจะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเก็งก�าไรหรอืการค้า

 มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ 

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คือ โอกาสทีร่าคาตราสารหนีอ้าจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดมกีาร

เปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด
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ลดลง ราคาตราสารหนีจ้ะมรีาคาเพิม่สูงขึน้ ยิง่ตราสารหนีม้อีายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนีน้ัน้ก็จะมคีวามอ่อนไหวต่อการ

ปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเส่ียงที่อาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว

ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจม ี

ผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออก

ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 การบริหารความเสี่ยง

 กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง	(Voting)	กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน

ครั้ง

ที่เชิญ

ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ

การประชุม

บันทึกเหตุผล

กรณีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

1 เม.ย. 58 บมจ. พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล

1 6 0 1 วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

2 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

2  เม.ย. 58 บมจ. ทุนธนชาต 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

3 เม.ย. 58 บมจ. บ้านปู 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

3 เม.ย. 58 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล

1 10 0 0 -

8  เม.ย. 58 บมจ. ห้างสรรพสินค้า 

โรบินสัน

1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2557 งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

9 เม.ย. 58 บมจ. ปตท. 1 7 0 1 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน

ครั้ง

ที่เชิญ

ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ

การประชุม

บันทึกเหตุผล

กรณีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

9 เม.ย. 58 บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

21 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตไฟฟ้า 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ 1 6 0 1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2557 งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. โกลว์ พลังงาน 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอสพีซีจี 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน

ครั้ง

ที่เชิญ

ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ

การประชุม

บันทึกเหตุผล

กรณีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

28 เม.ย. 58  บมจ. เอสวีไอ 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 ก.ค. 58 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 1 13 1 1 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ใหม่ ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

16 ก.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

9 ต.ค. 58 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 1 3 0 1 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 ต.ค. 58 บมจ. เอสพีซีจี 1 2 0 1 วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ�ากัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์  แมคควอรี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปีบัญชี

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมคนไทยใจดี ขอรายงาน 

การไม่สามารถด�ารงการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในรอบระยะเวลา 9 เดือนโดย ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 กองทุนมสีดัส่วนลงทนุในตราสารทนุเฉลีย่อยูท่ี ่73.85% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 แม้ปัจจบุนัอตัราส่วนการลงทุนในตราสารทนุยงัไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนด แต่ทมีจดัการกองทนุได้เพิม่น�า้หนกัการลงทุน

ในตราสารทนุอย่างต่อเนือ่ง และได้คงสดัส่วนลงทนุในตราสารทนุทีร่ะดับ 98% เป็นเวลา 5 เดือน นบัตัง้แต่เดือนมนีาคม 2558 

โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กองทุนมีสัดส่วนลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ 98.58% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ดังนั้น ในรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกของกองทุน (30 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) แม้ว่าจะไม่สามารถ 

ลงทุนในตราสารทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดไว้ในโครงการได้ แต่ทางทีมจัดการกองทุนได้ตระหนัก 

และได้เพิ่มน�้าหนักการลงทุนมาเป็นล�าดับ โดยคาดว่าจะสามารถด�ารงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนให้อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้ในโครงการได้

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 30 พฤศจกิายน 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


