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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้ นไทยปรับตัวลงต่อเน่ืองจากเดือนมกราคม 2563 หลังพบการระบาดของไวรัส        
สายพันธุ์ ใหม่ในมณฑลอู่ฮั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม 2563                 
ส่วนประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูสดุในเดือนมีนาคม 2563 
และนํามาสู่การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการฉุกเฉินเพ่ือสกัดการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นักลงทุน     
ทัว่โลกเทขายสินทรัพย์เส่ียงเพ่ือถือเงินสด เช่นเดียวกบันกัลงทนุไทยท่ีเทขายหุ้นและพนัธบตัรอย่างหนกั สง่ผลให้ดชันีทิง้ตวัลง
มา จากระดับ 1,580 จุด ณ สิน้ปี 2562 ลงมาทําจุดต่ําสุดท่ี 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยนํามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครัง้ เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลงัประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ทัง้การสัง่ปิดกิจการ
ชั่วคราว, การระงับเท่ียวบินระหว่างประเทศและการจํากัดการขนส่ง แต่ในท่ีสุด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดได้เร็ว 
สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัท่ีลดลงต่อเน่ือง ทําให้มีแรงซือ้กลบัและหนนุให้ตลาดหุ้นไทยดีดตวัขึน้ในช่วงเดือนเมษายน 
2563 ถงึ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ
ภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ ทําให้นกัลงทนุคลายความกงัวล อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 เป็นต้นมา ตลาดหุ้น
ไทยกลบัมีทิศทางออ่นตวัลง จากการระบาดท่ียงัรุนแรงขึน้ในตา่งประเทศสะท้อนจากยอดผู้ ติดเชือ้รายวนัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ แม้จะ
มีข่าวดีเร่ืองการพฒันาวคัซีนเข้ามาเป็นระยะ ในเดือนกนัยายน 2563 มีเหตกุารณ์ชุมนมุต่อต้านรัฐบาลหลายครัง้ เหตกุารณ์
บานปลายขึน้หลงัรัฐบาลสัง่สลายการชุมนมุในช่วงกลางเดือนตลุาคม 2563 ผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ี
ทยอยประกาศออกมาตัง้แต่กลางเดือนตลุาคม 2563 ส่วนใหญ่หดตวัทัง้  YoY และ QoQ เป็นอีกเร่ืองราวท่ีส่งผลให้ตลาด    
ซึมลง ถึงอย่างนัน้ ภาพตลาดกลับเปล่ียนไปอย่างสิน้เชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีเกิดขึน้ ผลการ       
นบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็น  
ผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนตอ่ไป สง่ผลให้เมด็เงินลงทนุจากตา่งชาติไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตเุป็น
เพราะนกัลงทนุทัว่โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่ง
เป็นผลดีตอ่บรรยากาศการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ นกัลงทนุตา่งชาติเข้าซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หม่ืนล้านบาท 
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวฏัจกัร นอกจากนีย้งัมีข่าวดีเร่ืองการพฒันาวคัซีน โดยบริษัทผู้พฒันาหลายแห่งรายงานว่าวคัซีนของตนมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โมเมนตัมของตลาดยังดีขึน้ต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563 เม่ือหน่วยงาน
องค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน แต่ดชันีเผชิญแรงเทขาย
เป็นระยะจากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพนัธุ์ของไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพ
การระบาดเร็วขึน้ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัขึน้ตอ่ในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นตา่งประเทศ จากความหวงัเร่ือง
แผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจของโจ ไบเดนท่ีมีวงเงินสงูถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และแผนการลงทนุในโครงการพลงังานสะอาดซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายด้านสิง่แวดล้อม ราคาหุ้น DELTA เร่ิมทิง้ตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 หลงัพุ่งขึน้แรงมา
ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 เป็นปัจจยัท่ีกดดนัดชันีจนถงึสิน้เดือน ดชันีปิดท่ี 1,466.98 จดุ ณ สิน้เดือนมกราคม 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้ นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  2563 – เดือนมกราคม  2564 ดัชนีปรับตัวลง  -3.11%                  
ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์        
-32.02%, กลุม่รับเหมาก่อสร้าง -16.99% และกลุม่ขนสง่และโลจิสติกส์ -16.18% ด้านดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัขึน้มาก
ท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +457.09%,กลุ่มธุรกิจการเกษตร +58.64%, และกลุ่มยานยนต์ +26.22% นกัลงทุน
ตา่งชาติขายสทุธิจํานวน 2.58 แสนล้านบาท 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มกราคม 2563 

กองทนุฯ -3.8207% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน *  -0.0429% 

  *ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 

เน่ืองในโอกาสที่กองทนุเปิด ไทยดรากอน ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 61,862,213.70 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เท่ากบั 4.0755 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทนุเปิด ไทยดรากอน 

และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้จาก
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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 กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

5 นายธนกร ธรรมลงกรต 

6 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ*  

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 2537 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 2564 
 

 
 

 หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
             2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                    3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ        927.62                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              12.37                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             69.26                        0.1198 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                    -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                  -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                    -                                   -   

คา่สอบบญัชี            51.20                        0.0886 

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์         361.04                        0.6249 

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล                     -                                   -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                  0.50                        0.0009 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    1,421.99                  2.4606 

 หมายเหต ุ     *    คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

     **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

  ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)  61,084.84 16.92

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 42,446.74 11.76

3 บริษัทหลกัทรัพย์  เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  39,593.85 10.97

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จํากดั  37,107.39 10.28

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  35,570.33 9.85

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 31,509.96 8.73

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)  27,250.83 7.55

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  26,845.91 7.44

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 12,376.80 3.43

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  10,337.50 2.86

11 อ่ืนๆ 36,914.23 10.22

รวม 361,038.38  100.00 
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1.48บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 918,500.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 344,000.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 1,262,500.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 66,700.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 449,550.00

บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 699,200.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 717,880.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 769,600.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 146,160.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,497,525.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 2,759,450.00

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 207,600.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 246,050.00

พาณิชย์ 7,559,715.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1,516,300.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 1,102,500.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 2,618,800.00

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 243,200.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 1,738,800.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 1,982,000.00

ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 739,395.80

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 295,200.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 145,125.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2,158,325.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 641,700.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 560,550.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,320,800.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1,123,650.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 529,550.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 59,999,801.55

ธนาคาร 7,514,295.80

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 59,999,801.55

กองทุนเปิด ไทยดรากอน
ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
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0.69บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 424,640.00

บริษัท ซนิเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 366,680.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 716,800.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 1,943,600.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3,451,720.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 320,580.00

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั (มหาชน) 2,185,920.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 133,400.00

การแพทย์ 2,639,900.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 425,425.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 1,294,560.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 923,775.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 552,900.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 3,196,660.00

บริษัท ราชธานีลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) 259,496.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 783,900.00

บริษัท ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 298,095.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 361,625.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 702,000.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 553,500.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 2,958,616.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 468,700.00

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) 453,900.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 282,150.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1,749,150.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 4,269,525.00

บริษัทปตท.นํา้มนัและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน) 21,384.00

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 875,500.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 1,494,770.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 1,525,875.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 457,580.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 624,750.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 923,000.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 205,200.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 504,900.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 751,920.00

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 212,160.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 14,820,464.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 59,999,801.55

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 59,999,801.55

กองทนุเปิด ไทยดรากอน
ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
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100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 61,856,082.50

หนีส้นิอื่น -5,737,328.83

ทรัพย์สนิอ่ืน 836,637.50

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 101,082.19

อื่นๆ -4,900,691.33

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จํากดั(มหาชน) 206,579.70

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 6,449,310.39

เงนิฝาก 6,756,972.28

บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 361,350.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 294,215.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 3,861,550.00

ขนสง่ 4,517,115.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 234,192.00

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 304,128.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 526,110.00

การทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ 1,064,430.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 310,456.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 826,000.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 354,120.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1,460,200.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 582,820.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 981,376.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4,514,972.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั มหาชน 1,241,673.75

บรรจภุณัฑ์ 1,241,673.75

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 219,090.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 437,850.00

สื่อและสิ่งพิมพ์ 656,940.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 59,999,801.55

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 59,999,801.55

กองทุนเปิด ไทยดรากอน
ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564  
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน ภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่-
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที" 31 มกราคม 2564 
 
 



บริษทั พวี ีออดทิ จาํกัด  
100/19 ชั น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทยดรากอน 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทยดรากอน  (“กองทุน”) ซึ" งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน                    
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที" 31 มกราคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี"ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที"สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทยดรากอน ณ วนัที" 31 มกราคม 2564 ผลการดาํเนินงาน 
และการเปลี"ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที"ควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ที"สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที"กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ     งบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื"นๆ ซึ" งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี  ขา้พเจา้เชื"อวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีที"ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื"อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอื-น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื"น ขอ้มูลอื"นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ" งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีที"อยูใ่นรายงานประจาํปีนั น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที"ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื"น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื"อมั"นต่อขอ้มูลอื"น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที"เกี"ยวเนื"องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื"นมีความขดัแยง้ที"มี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที"ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื"นมีการแสดงขอ้มูลที"ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื"อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สื"อสารเรื"องดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื"อใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที"แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

 



   2 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที"รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกตอ้งตามที"ควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ที"สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเกี"ยวกบัการควบคุมภายในที"ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื"อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที"ปราศจากการแสดงขอ้มูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื"อง การเปิดเผยเรื"อง
ที"เกี"ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื"อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื"องเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั งใจที"จะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื"องต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื"อให้ไดค้วามเชื"อมั"นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซึ" งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื"อมั"นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื"อมั"นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญที"มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื"อ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี"ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี"ยงจากการแสดงขอ้มูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื"อตอบสนองต่อความเสี"ยงเหล่านั น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที"เพียงพอและเหมาะสมเพื"อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี"ยงที"ไม่พบ
ขอ้มูลที"ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ" งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี"ยงที"เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื"องจากการทุจริตอาจเกี"ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลที"ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที"เกี"ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื"อออกแบบวิธีการตรวจสอบที"เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื"อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที"ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที"เกี"ยวขอ้งซึ"งจดัทาํขึ นโดยผูบ้ริหาร  

 





หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์ 8

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4, 5 59,999,801.55         62,323,908.98         

เงินฝากธนาคาร 5 6,755,783.23          9,551,429.99          

ลูกหนี*

จากเงินปันผลและดอกเบี*ย 5 12,988.56               92,505.86               

จากการขายเงินลงทุน 5 824,837.99             -                         

รวมสินทรัพย์ 67,593,411.33         71,967,844.83         

หนี* สิน 8

เจา้หนี*จากการซื*อเงินลงทุน 5 888,370.13             1,412,636.73          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 144,025.87             151,276.62             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 178.36                    955.03                    

หนี* สินอื:น 6 4,704,754.47          5,093,142.40          

รวมหนี* สิน 5,737,328.83          6,658,010.78          

สินทรัพยสุ์ทธิ 61,856,082.50         65,309,834.05         

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที:ไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 151,787,892.09       154,127,281.55       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 335,516,686.79 334,088,193.92

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (425,448,496.38) (422,905,641.42)

สินทรัพยสุ์ทธิ 61,856,082.50         65,309,834.05         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 4.0751                    4.2374                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที:จาํหน่ายแลว้ทั*งหมด ณ วนัสิ*นปี (หน่วย) 15,178,789.2089     15,412,728.1552     

บาท

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มกราคม 2564
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2564

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 7,514,295.80        12.52

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 17,800           529,550.00           0.88

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 9,900             1,123,650.00        1.87

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 10,400           1,320,800.00        2.20

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 10,100           560,550.00           0.94

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 55,800           641,700.00           1.07

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 22,900           2,158,325.00        3.60

บมจ. ทุนธนชาต 4,500             145,125.00           0.24

บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 3,200             295,200.00           0.49

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 672,178         739,395.80           1.23

วสัดุก่อสร้าง 1,982,000.00        3.30

บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 4,600             1,738,800.00        2.90

บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 7,600             243,200.00           0.40

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 2,618,800.00        4.37

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 31,500           1,102,500.00        1.84

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 25,700           1,516,300.00        2.53

พาณิชย์ 7,559,715.00        12.61

บมจ. เบอร์ลี; ยคุเกอร์ 7,400             246,050.00           0.41

บมจ. คอมเซเวน่ 4,800             207,600.00           0.35

บมจ. ซีพี ออลล์ 48,200           2,759,450.00        4.60

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั;น 48,700           1,497,525.00        2.50

บมจ. ดูโฮม 8,400             146,160.00           0.24

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 37,000           769,600.00           1.28

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 52,400           717,880.00           1.20

บมจ. สยามแมค็โคร 18,400           699,200.00           1.17

บมจ. เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ 11,100           449,550.00           0.75

บมจ. อาร์เอส 2,900             66,700.00              0.11

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2564

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 3,451,720.00        5.75

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 11,300           1,943,600.00        3.24

บมจ. อินทชั โฮลดิAงส์ 12,800           716,800.00           1.20

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 20,600           366,680.00           0.60

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั;น 132,700         424,640.00           0.71

ชิ7นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,262,500.00        2.10

บมจ. ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 6,400             344,000.00           0.57

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 16,700           918,500.00           1.53

พลังงานและสาธารณูปโภค 14,799,080.00      24.65

บมจ. บา้นปู 20,400           212,160.00           0.34

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั;น 31,200           751,920.00           1.25

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 9,900             504,900.00           0.84

บมจ. บา้นปู เพาเวอร์ 12,000           205,200.00           0.34

บมจ. พลงังานบริสุทธิB 14,200           923,000.00           1.54

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 3,500             624,750.00           1.04

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) 54,800           457,580.00           0.76

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี; 19,500           1,525,875.00        2.54

บมจ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 44,620           1,494,770.00        2.49

บมจ. ไออาร์พีซี 257,500         875,500.00           1.46

บมจ. ปตท. 113,100         4,269,525.00        7.12

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 16,900           1,749,150.00        2.92

บมจ. ราช กรุ๊ป 5,700             282,150.00           0.47

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ;ง 51,000           453,900.00           0.76

บมจ. ไทยออยล์ 8,600             468,700.00           0.78

เงินทุนและหลักทรัพย์ 2,958,616.00        4.93

บมจ. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 27,000           553,500.00           0.92

บมจ. บตัรกรุงไทย 10,800           702,000.00           1.17

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 5,500             361,625.00           0.60

บมจ. ศกัดิB สยามลิสซิ;ง 35,700           298,095.00           0.50
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2564

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

บมจ. ศรีสวสัดิB  คอร์ปอเรชั;น 11,700           783,900.00           1.31

บมจ. ราชธานีลิสซิ;ง 65,200           259,496.00           0.43

อาหารและเครื�องดื�ม 3,196,660.00        5.33

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 3,800             552,900.00           0.92

บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 33,900           923,775.00           1.54

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั;นแนล 52,200           1,294,560.00        2.16

บมจ. โอสถสภา 11,900           425,425.00           0.71

การแพทย์ 2,639,900.00        4.39

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 9,200             133,400.00           0.22

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 105,600         2,185,920.00        3.64

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 123,300         320,580.00           0.53

สื�อและสิ�งพมิพ์ 656,940.00           1.10

บมจ. แพลน บี มีเดีย 69,500           437,850.00           0.73

บมจ. วีจีไอ 32,700           219,090.00           0.37

บรรจุภัณฑ์ 1,241,673.75        2.07

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิAง 26,847           1,241,673.75        2.07

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4,514,972.00        7.53

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 57,728           981,376.00           1.64

บมจ. แอสเสท เวิรด ์คอร์ป 126,700         582,820.00           0.97

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 29,800           1,460,200.00        2.43

บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 45,400           354,120.00           0.59

บมจ. ศุภาลยั 41,300           826,000.00           1.38

บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั;น 102,800         310,456.00           0.52

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 1,064,430.00        1.78

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 21,300           526,110.00           0.88

บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 86,400           304,128.00           0.51

บมจ. เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท 98,400           234,192.00           0.39
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2564

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

ขนส่งและโลจิสติกส์ 4,517,115.00        7.53

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 64,900           3,861,550.00        6.44

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 36,100           294,215.00           0.49

บมจ. เคอรี;  เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 6,600             361,350.00           0.60

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 59,978,417.55      99.96

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

บมจ. ปตท. นํAามนัและการคา้ปลีก 1,188             21,384.00              0.04

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 21,384.00              0.04

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,875,714.90 บาท) 59,999,801.55      100.00

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA                              8



กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2563

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธุรกิจการเกษตร 26,040.00              0.04

บมจ. จีเอฟพีที 2,100             26,040.00              0.04

ธนาคาร 10,311,801.98      16.54

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 16,400           459,200.00           0.74

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 19,700           2,836,800.00        4.55

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 9,900             1,390,950.00        2.23

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 35,900           2,450,175.00        3.93

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,100             33,810.00              0.05

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 17,900           1,754,200.00        2.81

บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 3,500             360,500.00           0.58

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 727,778         1,026,166.98        1.65

วสัดุก่อสร้าง 300,580.00           0.48

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 53,200           300,580.00           0.48

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3,579,620.00        5.75

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 97,000           2,740,250.00        4.40

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 9,900             485,100.00           0.78

บมจ. วีนิไทย 14,700           354,270.00           0.57

พาณิชย์ 6,577,370.00        10.55

บมจ. เบอร์ลี; ยคุเกอร์ 16,400           672,400.00           1.08

บมจ. ซีพี ออลล ์ 58,700           4,153,025.00        6.66

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 18,450           261,990.00           0.42

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 54,800           800,080.00           1.28

บมจ. สยามแมค็โคร 2,800             93,100.00              0.15

บมจ. เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ 21,900           596,775.00           0.96

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2563

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 7,696,525.00        12.34

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 16,600           3,386,400.00        5.43

บมจ. โทเทิ;ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั;น 38,100           1,695,450.00        2.72

บมจ. อินทชั โฮลดิAงส์ 46,900           2,614,675.00        4.19

บริการรับเหมาก่อสร้าง 704,460.00           1.13

บมจ. ช.การช่าง 35,400           704,460.00           1.13

ชิ7นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 523,600.00           0.84

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 28,000           523,600.00           0.84

พลังงานและสาธารณูปโภค 13,906,645.00      22.31

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั;น 18,600           465,000.00           0.74

บมจ. บีซีพีจี 26,200           416,580.00           0.67

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 15,800           979,600.00           1.57

บมจ. พลงังานบริสุทธิB 16,100           696,325.00           1.12

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 2,500             760,000.00           1.22

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี; 9,700             814,800.00           1.31

บมจ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 5,900             1,135,750.00        1.82

บมจ. ปตท. 123,400         5,337,050.00        8.56

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 8,300             1,033,350.00        1.66

บมจ. ราช กรุ๊ป 9,900             673,200.00           1.08

บมจ. สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ;ง 500                4,250.00                0.01

บมจ. ไทยออยล ์ 23,500           1,222,000.00        1.96

บมจ. ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีA ส์ แอนด ์พาวเวอร์ 71,600           368,740.00           0.59

เงินทุนและหลักทรัพย์ 1,930,335.00        3.10

บมจ. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 19,600           519,400.00           0.83

บมจ. บตัรกรุงไทย 10,700           366,475.00           0.59

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 9,200             598,000.00           0.96

บมจ. ศรีสวสัดิB  คอร์ปอเรชั;น 4,950             371,250.00           0.60

บมจ. ราชธานีลิสซิ;ง 13,800           75,210.00              0.12
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2563

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

อาหารและเครื�องดื�ม 2,630,775.00        4.22

บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 35,800           1,074,000.00        1.72

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั;นแนล 19,100           587,325.00           0.94

บมจ. โอสถสภา 12,400           548,700.00           0.88

บมจ. ไทยยเูนี;ยน กรุ๊ป 27,500           420,750.00           0.68

การแพทย์ 3,034,160.00        4.87

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 47,500           736,250.00           1.18

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 66,500           1,655,850.00        2.66

บมจ. โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 2,400             320,400.00           0.51

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 25,500           68,850.00              0.11

บมจ. โรงพยาบาล พระรามเกา้ 31,800           252,810.00           0.41

สื�อและสิ�งพมิพ์ 904,640.00           1.46

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 4,100             86,920.00              0.14

บมจ. แพลน บี มีเดีย 55,200           328,440.00           0.53

บมจ. วีจีไอ 55,600           489,280.00           0.79

บรรจุภัณฑ์ 1,112,320.00        1.78

บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 86,900           1,112,320.00        1.78

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4,201,977.00        6.75

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 55,200           899,760.00           1.44

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 13,300           91,770.00              0.15

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 19,500           1,184,625.00        1.90

บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 50,600           470,580.00           0.76

บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 14,200           72,420.00              0.12

บมจ. ศุภาลยั 9,500             153,900.00           0.25

บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั;น 417,900         1,328,922.00        2.13

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 302,460.00           0.49

บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 44,700           192,210.00           0.31

บมจ. เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท 52,500           110,250.00           0.18
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2563

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื;อหลกัทรัพย์

ขนส่งและโลจิสติกส์ 4,580,600.00        7.35

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 45,000           3,172,500.00        5.09

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 52,100           573,100.00           0.92

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิAงส์ 66,800           835,000.00           1.34

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 62,323,908.98      100.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิAงส์ 6,680             -                        -                    

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน -                        -                    

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 68,845,816.25 บาท) 62,323,908.98      100.00
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หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 1,639,481.97 2,050,924.80

รายไดด้อกเบีAย 5 27,808.77 75,155.03

รวมรายได้ 1,667,290.74 2,126,079.83

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 927,618.91 1,187,494.36

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12,368.34 15,833.29

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 69,262.39 88,666.32

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,200.00 51,200.00

ค่าใชจ่้ายอื;น 5 361,538.38 11,266.19

รวมค่าใชจ่้าย 1,421,988.02 1,354,460.16

รายไดสุ้ทธิ 245,302.72 771,619.67

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิที;เกิดขึAนจากเงินลงทุน (9,429,980.38) (2,521,504.90)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที;ยงัไม่เกิดขึAนจากเงินลงทุน 6,645,993.92 (5,248,121.07)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที;เกิดขึAนและที;ยงัไม่เกิดขึAน (2,783,986.46) (7,769,625.97)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (2,538,683.74) (6,998,006.30)

หกั ภาษีเงินได้ 3 (4,171.22) (5,424.79)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (2,542,854.96) (7,003,431.09)

บาท

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ7นสุดวนัที� 31 มกราคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563

การลดลงสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (2,542,854.96) (7,003,431.09)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 3, 7 -                          (823,234.58)

การลดลงของทุนที;ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (910,896.59) (1,984,896.63)

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (3,453,751.55) (9,811,562.30)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 65,309,834.05 75,121,396.35 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 61,856,082.50 65,309,834.05 

การเปลี;ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 15,412,728.1552    15,827,679.2311    

หกั : หน่วยลงทุนที;รับซืAอคืนในระหวา่งปี (233,938.9463)        (414,951.0759)        

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 15,178,789.2089    15,412,728.1552    

บาท

หน่วย

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ7นสุดวนัที� 31 มกราคม 2564
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กองทุนเปิด ไทยดรากอน 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มกราคม 2564 

1. ข้อมูลทั�วไป 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื+อวนัที+ 22 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้น

หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทั

จดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื;อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกาํหนดอายโุครงการโดยมีนโยบายที+จะลงทุนในหรือมี

ไวซึ้+งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี+ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที+

เหลือจะนาํไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหนี;   

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที+กาํหนดในหนงัสือชี;ชวน  

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

ในปีปัจจุบนังบการเงินนี;ไดจ้ดัทาํขึ;นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี;ยงชีพที+สมาคม
บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเรื+องที+แนวปฏิบติัทาง
บญัชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ+ งในการใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นครั; งแรก กองทุนไดใ้ชว้ิธีเปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไป ดงันั;นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที+
นาํเสนอในปีก่อน ซึ+ งเดิมจดัทาํขึ;นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที+กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 106 เรื+อง “การ
บญัชีสาํหรับกิจการที+ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

อยา่งไรก็ตาม การนาํแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ+งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั;นเพื+อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที+ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ;นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที+กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที+เป็นตราสารทุนที+มีตลาดซื;อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื;อ
ขายครั; งล่าสุด ณ วนัที+วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียนที+เป็นตราสารทุนที+ไม่มีตลาดซื;อขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมที+ประมาณขึ;น
โดยผูจ้ดัการกองทุน ซึ+งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที+ยงัไม่เกิดขึ;นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที+จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี+ยถ่วงนํ; าหนกั 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที+ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที+ประกาศจ่ายและมีสิทธิที+จะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบี;ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี;ยที+แทจ้ริง  

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง     

เมื+อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ+งตอบแทนสุทธิที+ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหัก
รายจ่าย  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ+งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที+เกี+ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หนี; สิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี; สินที+อาจเกิดขึ;น ซึ+งผลที+เกิดขึ;นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที+ประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื+อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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4. ข้อมูลเกี�ยวกับการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้;อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งันี;  

 บาท 

 2564  2563 

ซื;อเงินลงทุน 125,516,410.21  114,439,315.66 

ขายเงินลงทุน 125,056,531.18  115,959,270.71 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที+สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื+น ซึ+ งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที+สาํคญัดงักล่าวสําหรับปีสิ;นสุดวนัที+ 31 มกราคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปนี;  

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 927,618.91  1,187,494.36  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี;ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 69,262.39  88,666.32  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี;ชวน 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)      

รายไดด้อกเบี;ย 27,156.96  74,043.69  อตัราตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

ค่านายหนา้ 26,845.91  26,426.45  ราคาตามที+ตกลงกบัคู่สญัญา แต่ไม่ 

     เกินกวา่ร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินที+ 

     ซื;อ หรือขาย 

กองทุนอื+นที+บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขายเงินลงทุน -  40,250.00  ราคาตลาด 

ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที+มีสาระสาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี;  

 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 88,913.70  95,770.26 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 6,638.90  7,150.86 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 6,448,145.65  9,200,738.94 

ลูกหนี;จากดอกเบี;ย 1,164.74  6,250.95 
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 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    

ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน 488,541.61  - 

เจา้หนี;จากการซื;อเงินลงทุน 507,346.87  - 

6. หนี�สินอื�น 

ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 มีเช็คเงินปันผลจ่ายหมดอายทีุ+ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัไม่นาํมาเบิกเงินจากธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 
4.70 ลา้นบาท (ปี 2563 : จาํนวนเงิน 5.09 ลา้นบาท) ยอดคงคา้งของรายการดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวใ้นหนี; สินอื+นในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

7. การแบ่งปันส่วนทุน 

สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที+ 31 มกราคม 2563 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลดงันี;  

      (หน่วย : บาท) 

วนัปิดสมุดทะเบียน สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

16/09/2562 01/02/2562 - 31/07/2562 0.053 823,234.58 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงนิ 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที+จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที+จะจ่ายเพื+อโอนหนี; สินให้ผู ้อื+น             
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที+เกิดขึ;นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้;อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัที+วดัมูลค่า กองทุน
ใชร้าคาเสนอซื;อขายในตลาดที+มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินซึ+ งแนวปฏิบติัทางบญัชี
ที+เกี+ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที+ไม่มีตลาดที+มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หนี; สินที+มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื;อขายในตลาดที+มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที+เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที+สามารถสงัเกตไดที้+
เกี+ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี; สินที+จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั;นใหม้ากที+สุด 

ตารางต่อไปนี; แสดงถึงเครื+ องมือทางการเงินที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า             
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี;  

- ราคาเสนอซื;อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที+มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี; สินอยา่งเดียวกนั  (ขอ้มูลระดบัที+ 1) 

- ขอ้มูลอื+นนอกเหนือจากราคาเสนอซื;อขายซึ+ งรวมอยูใ่นระดบัที+ 1 ที+สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที+คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั;นหรือหนี; สินนั;น (ขอ้มูลระดบัที+ 2) 

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี; สินซึ+ งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที+สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที+ไม่สามารถ      
สงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัที+ 3) 
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 บาท 

 ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 

 ระดบัที+ 1  ระดบัที+ 2  ระดบัที+ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 59,978,417.55  21,384.00  -  59,999,801.55 
 

 บาท 

 ณ วนัที+ 31 มกราคม 2563 

 ระดบัที+ 1  ระดบัที+ 2  ระดบัที+ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 62,323,908.98  -  -  62,323,908.98 

เงินลงทุนต่างๆ ซึ+ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที+มีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดที+มีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยูใ่นระดบัที+ 1 นั;นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนที+มีสภาพคล่องที+ซื;อขายในตลาดที+จดัตั;งขึ;น
อยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที+อา้งอิงสาํหรับเครื+องมือเหล่านี;  

เครื+องมือทางการเงินซึ+ งซื;อขายในตลาดที+ไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที+มีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซื;อขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาที+เป็นทางเลือกซึ+งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ขอ้มูลที+สงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที+ 2 เครื+องมือทางการเงินเหล่านี;ประกอบดว้ย ตราสารทุนที+อยูร่ะหวา่งการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี;ย 

ความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี; ยคือความเสี+ยงที+มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินจะเปลี+ยนแปลงไป
เนื+องจากการเปลี+ยนแปลงอตัราดอกเบี;ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี;ไดส้รุปความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี;ยของกองทุน ซึ+ งประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี;ย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื+องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 
 มีอตัราดอกเบี;ย 

ปรับขึ;นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี;ยคงที+ 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี;ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  59,999,801.55  59,999,801.55 

เงินฝากธนาคาร 6,755,783.23  -  -  6,755,783.23 

ลูกหนี;จากเงินปันผลและดอกเบี;ย -  -  12,988.56  12,988.56 

ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน -  -  824,837.99  824,837.99 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื+องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 
 มีอตัราดอกเบี;ย 

ปรับขึ;นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี;ยคงที+ 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี;ย 

 

รวม    

หนี; สินทางการเงิน       

เจา้หนี;จากการซื;อเงินลงทุน -  -  888,370.13  888,370.13 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  144,025.87  144,025.87 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  178.36  178.36 

หนี; สินอื+น -  -  4,704,754.47  4,704,754.47 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื+องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที+ 31 มกราคม 2563 
 มีอตัราดอกเบี;ย 

ปรับขึ;นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี;ยคงที+ 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี;ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  62,323,908.98  62,323,908.98 

เงินฝากธนาคาร 9,551,429.99  -  -  9,551,429.99 

ลูกหนี;จากเงินปันผลและดอกเบี;ย -  -  92,505.86  92,505.86 

หนี; สินทางการเงิน       

เจา้หนี;จากการซื;อเงินลงทุน -  -  1,412,636.73  1,412,636.73 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  151,276.62  151,276.62 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  955.03  955.03 

หนี; สินอื+น -  -  5,093,142.40  5,093,142.40 

ความเสี+ยงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเสี+ยงดา้นเครดิตที+อาจเกิดจากการที+คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที+ระบุไวใ้นเครื+องมือทาง
การเงิน เนื+องจากกองทุนมีลูกหนี;  อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั; น 
กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี;  

ความเสี+ยงดา้นอตัราแลกเปลี+ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี; สินทางการเงินที+เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั;นจึงไม่มีความเสี+ยงจากอตัรา
แลกเปลี+ยน 
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ความเสี+ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี+ยงดา้นตลาดเนื+องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ+งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ;นอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ+ งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที+ออกตราสาร ทั;งนี; ขึ;นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตรา
สารวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํใหร้าคาของตราสารเพิ+มขึ;นหรือลดลงได ้

การบริหารความเสี+ยง    

กองทุนบริหารความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ;นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี+ยง เช่น การกระจายประเภท   
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที+จะลงทุน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี;ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื+อวนัที+ 18 มีนาคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


