กองทุนเปิด ไทยดรากอน

Thai Dragon Fund : TDF

รายงานประจําปี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563/2564
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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สารบัญ
หน้ า
สารจากบริษัทจัดการ

1

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

3

รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

5

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน

6

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

7

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

8

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่ อภาระผูกพัน

9

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

12

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรื อสถาบันการเงิน

13

การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ

14

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม

15

การลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

16

ข้ อมูลการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17

ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

18

การแก้ ไขข้ อผูกพัน

19

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

20

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

2

สารบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่ านผู้ถือหน่ วยลงทุน
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564
เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2563 ตลาดหุ้น ไทยปรั บ ตัวลงต่อ เนื่ องจากเดื อนมกราคม 2563 หลัง พบการระบาดของไวรั ส
สายพัน ธุ์ ใ หม่ ใ นมณฑลอู่ฮั่น ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ไวรั ส ลุก ลามไปทั่ว โลกอย่า งรวดเร็ ว ในเดื อ นมี น าคม 2563
ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้ รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผ้ ตู ิดเชือ้ รายใหม่พ่งุ สูงสุดในเดือนมีนาคม 2563
และนํามาสู่การประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการฉุกเฉินเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นักลงทุน
ทัว่ โลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือเงินสด เช่นเดียวกับนักลงทุนไทยที่เทขายหุ้นและพันธบัตรอย่างหนัก ส่งผลให้ ดชั นีทิ ้งตัวลง
มา จากระดับ 1,580 จุด ณ สิน้ ปี 2562 ลงมาทํ า จุดตํ่ าสุดที่ 1,000 จุดในเดื อนมี นาคม 2563 และตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทยนํามาตรการระงับการซื ้อขายชัว่ คราว หรื อ Circuit breaker มาใช้ ถึง 3 ครัง้ เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลังประกาศล็อกดาวน์และใช้ มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้ มงวด ทังการสั
้
ง่ ปิ ดกิจการ
ชั่วคราว, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการจํากัดการขนส่ง แต่ในที่สุด รั ฐบาลสามารถควบคุมการระบาดได้ เร็ ว
สะท้ อนจากจํานวนผู้ติดเชื ้อรายวันที่ลดลงต่อเนื่อง ทําให้ มีแรงซื ้อกลับและหนุนให้ ตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ ้นในช่วงเดือนเมษายน
2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับทังรั้ ฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ
้ เดือนมิถนุ ายน 2563 เป็ นต้ นมา ตลาดหุ้น
ภาคธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบ ทําให้ นกั ลงทุนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม ตังแต่
ไทยกลับมีทิศทางอ่อนตัวลง จากการระบาดที่ยงั รุนแรงขึ ้นในต่างประเทศสะท้ อนจากยอดผู้ติดเชื ้อรายวันที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แม้ จะ
มีข่าวดีเรื่ องการพัฒนาวัคซีนเข้ ามาเป็ นระยะ ในเดือนกันยายน 2563 มีเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้ านรัฐบาลหลายครัง้ เหตุการณ์
บานปลายขึ ้นหลังรัฐบาลสัง่ สลายการชุมนุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่
ทยอยประกาศออกมาตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคม 2563 ส่วนใหญ่หดตัวทัง้ YoY และ QoQ เป็ นอีกเรื่ องราวที่ส่งผลให้ ตลาด
ซึมลง ถึงอย่างนัน้ ภาพตลาดกลับเปลี่ยนไปอย่างสิน้ เชิ งในเดื อนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึน้ ผลการ
นับคะแนนเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐอเมริ กา บ่งชี ้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็ น
ผู้คว้ าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้ เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็ น
เพราะนักลงทุนทัว่ โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็ นไปในลักษณะถ้ อยทีถ้อยอาศัยและร่ วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่ง
เป็ นผลดีตอ่ บรรยากาศการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้ าซื ้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้ านบาท
ั นาหลายแห่งรายงานว่าวัคซีนของตนมี
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร นอกจากนี ้ยังมีข่าวดีเรื่ องการพัฒนาวัคซีน โดยบริ ษัทผู้พฒ
ประสิทธิ ภาพในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โมเมนตัมของตลาดยังดีขึน้ ต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่ อหน่วยงาน
องค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมตั ิการใช้ วคั ซีนฉุกเฉินและเริ่ มฉีดให้ แก่ประชาชน แต่ดชั นีเผชิญแรงเทขาย
เป็ นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพ
การระบาดเร็วขึ ้นตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ ้นต่อในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความหวังเรื่ อง
แผนฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของโจ ไบเดนที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และแผนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึง่
้ ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 หลังพุ่งขึ ้นแรงมา
เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม ราคาหุ้น DELTA เริ่ มทิ ้งตัวลงตังแต่
ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2563 เป็ นปั จจัยที่กดดันดัชนีจนถึงสิ ้นเดือน ดัชนีปิดที่ 1,466.98 จุด ณ สิ ้นเดือนมกราคม 2564

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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สรุ ป ภาวะตลาดหุ้ นไทยระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 – เดื อ นมกราคม 2564 ดั ช นี ป รั บ ตั ว ลง -3.11%
ดัชนี กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
-32.02%, กลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง -16.99% และกลุม่ ขนส่งและโลจิสติกส์ -16.18% ด้ านดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ ้นมาก
ที่สดุ ได้ แก่ กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +457.09%,กลุ่มธุรกิจการเกษตร +58.64%, และกลุ่มยานยนต์ +26.22% นักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิจํานวน 2.58 แสนล้ านบาท
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มกราคม 2563
-3.8207%
-0.0429%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน ได้ ครบรอบปี บัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริ ษัทจัดการใคร่ ขอ
แจ้ งให้ ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 61,862,213.70 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย
เท่ากับ 4.0755 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
และขอให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ จาก
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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รายชื่อกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1

นายสิทธิศกั ดิ์

ณัฐวุฒิ*

2

นางสาวปราณี

ศรี มหาลาภ

3

นายชัยยันต์

จันทนคีรี

4

นางสาวพัชราภา

มหัทธนกุล*

5

นายธนกร

ธรรมลงกรต

6

นางสาวนพรัตน์

ประมวลวัลลิกลุ *

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 2537
วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี

31 ม.ค. 2564

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นน้ อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท

ร้ อยละ ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

927.62

1.6050

12.37

0.0214

-

-

69.26

0.1198

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

51.20

0.0886

ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์

361.04

0.6249

ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล

-

-

0.50

0.0009

1,421.99

2.4606

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าสอบบัญชี

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ *
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
หมายเหตุ

* ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01
** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

7

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

61,084.84

16.92

2

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

42,446.74

11.76

3

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

39,593.85

10.97

4

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

37,107.39

10.28

5

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

35,570.33

9.85

6

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

31,509.96

8.73

7

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

27,250.83

7.55

8

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

26,845.91

7.44

9

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12,376.80

3.43

10

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

10,337.50

2.86

11

อื่นๆ

36,914.23

10.22

รวม

361,038.38

100.00

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ
59,999,801.55

97.00

59,999,801.55

97.00

7,514,295.80

12.15

529,550.00

0.86

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1,123,650.00

1.82

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

1,320,800.00

2.14

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

560,550.00

0.91

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

641,700.00

1.04

2,158,325.00

3.49

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

145,125.00

0.23

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

295,200.00

0.48

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

739,395.80

1.20

1,982,000.00

3.20

1,738,800.00

2.81

243,200.00

0.39

2,618,800.00

4.23

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

1,102,500.00

1.78

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

1,516,300.00

2.45

7,559,715.00

12.22

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

246,050.00

0.40

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

207,600.00

0.34

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2,759,450.00

4.46

บริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1,497,525.00

2.42

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

146,160.00

0.24

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

769,600.00

1.24

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

717,880.00

1.16

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

699,200.00

1.13

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

449,550.00

0.73

66,700.00

0.11

1,262,500.00

2.04

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

344,000.00

0.56

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

918,500.00

1.48

หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้ างและตกแต่ง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก

พาณิชย์

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
%NAV

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ
59,999,801.55

97.00

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

59,999,801.55

97.00

พลังงานและสาธารณูปโภค

14,820,464.00

23.96

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

212,160.00

0.34

บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

751,920.00

1.22

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

504,900.00

0.82

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

205,200.00

0.33

923,000.00

1.49

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

624,750.00

1.01

บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

457,580.00

0.74

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)

1,525,875.00

2.47

บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

1,494,770.00

2.42

875,500.00

1.42

21,384.00

0.03

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

4,269,525.00

6.90

บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทปตท.นํ ้ามันและการค้ าปลีก จํากัด (มหาชน)

1,749,150.00

2.83

บริ ษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

282,150.00

0.46

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน)

453,900.00

0.73

บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

468,700.00

0.76

2,958,616.00

4.78

บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

553,500.00

0.89

บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

702,000.00

1.13

บริ ษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศักดิส์ ยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

361,625.00

0.58

298,095.00

0.48

บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

783,900.00

1.27

บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิง่ จํากัด (มหาชน)

259,496.00

0.42

3,196,660.00

5.17

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

552,900.00

0.89

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

923,775.00

1.49

1,294,560.00

2.09

425,425.00

0.69

เงินทุนและหลักทรัพย์

อาหารและเครื่ องดื่ม

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

2,639,900.00

4.27

133,400.00

0.22

บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

2,185,920.00

3.53

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

320,580.00

0.52

การแพทย์
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3,451,720.00

5.58

1,943,600.00

3.14

บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

716,800.00

1.16

บริ ษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

366,680.00

0.59

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

424,640.00

0.69

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญ

59,999,801.55

97.00

59,999,801.55

97.00

656,940.00

1.06

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

437,850.00

0.71

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)

219,090.00

0.35

1,241,673.75

2.01

1,241,673.75

2.01

4,514,972.00

7.30

บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

981,376.00

1.59

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จํากัด (มหาชน)

582,820.00

0.94

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

1,460,200.00

2.36

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

354,120.00

0.57

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

826,000.00

1.34

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

310,456.00

0.50

1,064,430.00

1.72

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

526,110.00

0.85

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

304,128.00

0.49

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

234,192.00

0.38

4,517,115.00

7.30

3,861,550.00

6.24

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

294,215.00

0.48

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

361,350.00
6,756,972.28

0.58
10.92

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

6,449,310.39

10.43

206,579.70

0.33

101,082.19
-4,900,691.33

0.16
-7.92

836,637.50

1.35

-5,737,328.83
61,856,082.50

-9.28
100.00

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สื่อและสิ่งพิมพ์

บรรจุภณ
ั ฑ์
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด มหาชน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ขนส่ง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

เงินฝาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด(ไทย) จํากัด(มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

11

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

216.06%

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

12

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Baa1(Moody)

AAA (Fitch)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-

A (Tris)

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ
ลําดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

1
2

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

4

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

6

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จํากัด (มหาชน)

8

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

9

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

10

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

11

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

13

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

14

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

15

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

เหตุผลในการรั บ
ผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

ข่าวสาร และ
บทวิเคราะห์

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน

14

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

15

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
วันที่
-ไม่มี-

ชื่อหลักทรั พย์
-

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

(%NAV)

-

-

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-

16

ข้อมูลการใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิ ทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่
Website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

17

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
-ไม่มีหมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

18

การแก้ไขข้อผูกพัน
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เรื่ องที่แก้ ไข

เหตุผลที่แก้ ไข

สิท ธิ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ
ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

วันที่ได้ รับ
ความเห็นชอบ

วันที่มีผล
ใช้ บังคับ

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
สธ.53/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.62/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
แก้ ไขตามประกาศ
ทน.59/2563
ทน.60/2563
สน.21/2562
สน.9/2563
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุดวันที" 31 มกราคม 2564

บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
www.pvaudit.co.th
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ น เปิ ด ไทยดรากอน (“กองทุ น ”) ซึ" งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุ น ณ วัน ที" 31 มกราคม 2564 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี" ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที"สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ด ไทยดรากอน ณ วันที" 31 มกราคม 2564 ผลการดําเนินงาน
และการเปลี"ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที" ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชี พ ที" สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกองทุ น ตามข้อ กําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที"กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื"นๆ ซึ" งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื"อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที"ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื"อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื-น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื"น ข้อมูลอื"นประกอบด้วย ข้อมูลซึ" งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที"อยูใ่ นรายงานประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที"ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื"น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื"อมัน" ต่อข้อมูลอื"น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที" เกี" ยวเนื" องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื"นมีความขัดแย้งที" มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที"ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื"นมีการแสดงข้อมูลที"ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื"อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที"ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื" อสารเรื" องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื"อให้ผบู ้ ริ หารดําเนินการแก้ไขข้อมูลที"แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที" รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามที"ควรตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาํ หรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํ า รองเลี ยงชี พ ที" ส มาคมบริ ษ ัท จัด การลงทุ น กํา หนดโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี" ยวกับการควบคุมภายในที" ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื"อให้สามารถจัดทํางบการเงินที"ปราศจากการแสดงข้อมูลที"ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื" อง การเปิ ดเผยเรื" อง
ที"เกี"ยวกับการดําเนินงานต่อเนื"อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื"องเว้นแต่ผบู ้ ริ หาร
มีความตังใจที"จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื"องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื"อให้ได้ความเชื" อมัน" อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที" ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ" ึ ง รวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื" อ มั"น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื" อ มั"น ในระดับ สู งแต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่าการปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ลที" ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญ ที" มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที" ขดั ต่อ ข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิด พลาดและถื อว่ามี ส าระสําคัญ เมื" อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที" ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย" งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี" ยงจากการแสดงข้อมูลที"ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื"อตอบสนองต่อความเสี" ยงเหล่านัน และได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที"เพียงพอและเหมาะสมเพื"อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี" ยงที" ไม่พบ
ข้อมู ลที" ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ" งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี" ยงที" เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื"องจากการทุจริ ตอาจเกี"ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที"ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื"อออกแบบวิธีการตรวจสอบที" เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื"อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที"ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที"เกี"ยวข้องซึ"งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร

2

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มกราคม 2564
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

2564

2563

8
3, 4, 5

59,999,801.55

62,323,908.98

5

6,755,783.23

9,551,429.99

จากเงินปันผลและดอกเบี*ย

5

12,988.56

92,505.86

จากการขายเงินลงทุน

5

824,837.99

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี*

รวมสิ นทรัพย์
หนี*สิน

-

67,593,411.33

71,967,844.83

8

เจ้าหนี*จากการซื* อเงินลงทุน

5

888,370.13

1,412,636.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5

144,025.87

151,276.62

178.36

955.03

4,704,754.47

5,093,142.40

5,737,328.83
61,856,082.50

6,658,010.78
65,309,834.05

151,787,892.09

154,127,281.55

บัญชีปรับสมดุล

335,516,686.79

334,088,193.92

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

(425,448,496.38)
61,856,082.50

(422,905,641.42)
65,309,834.05

4.0751

4.2374

15,178,789.2089

15,412,728.1552

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี*สินอื:น
รวมหนี*สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

6

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนที:ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที:จาํ หน่ายแล้วทั*งหมด ณ วันสิ* นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ:งของงบการเงินนี*

4

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
พาณิชย์
บมจ. เบอร์ลี; ยุคเกอร์
บมจ. คอมเซเว่น
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน;
บมจ. ดูโฮม
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
บมจ. อาร์เอส
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

17,800
9,900
10,400
10,100
55,800
22,900
4,500
3,200
672,178
4,600
7,600
31,500
25,700
7,400
4,800
48,200
48,700
8,400
37,000
52,400
18,400
11,100
2,900

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

7,514,295.80
529,550.00
1,123,650.00
1,320,800.00
560,550.00
641,700.00
2,158,325.00
145,125.00
295,200.00
739,395.80
1,982,000.00
1,738,800.00
243,200.00
2,618,800.00
1,102,500.00
1,516,300.00
7,559,715.00
246,050.00
207,600.00
2,759,450.00
1,497,525.00
146,160.00
769,600.00
717,880.00
699,200.00
449,550.00
66,700.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

12.52
0.88
1.87
2.20
0.94
1.07
3.60
0.24
0.49
1.23
3.30
2.90
0.40
4.37
1.84
2.53
12.61
0.41
0.35
4.60
2.50
0.24
1.28
1.20
1.17
0.75
0.11
5

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิAงส์
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน;
ชิ7นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. บ้านปู
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน;
บมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
บมจ. พลังงานบริ สุทธิB
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี;
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ. ราช กรุ๊ ป
บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์น;ิง
บมจ. ไทยออยล์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ. บัตรกรุ งไทย
บมจ. เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ. ศักดิBสยามลิสซิ;ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

11,300
12,800
20,600
132,700
6,400
16,700
20,400
31,200
9,900
12,000
14,200
3,500
54,800
19,500
44,620
257,500
113,100
16,900
5,700
51,000
8,600
27,000
10,800
5,500
35,700

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
3,451,720.00
1,943,600.00
716,800.00
366,680.00
424,640.00
1,262,500.00
344,000.00
918,500.00
14,799,080.00
212,160.00
751,920.00
504,900.00
205,200.00
923,000.00
624,750.00
457,580.00
1,525,875.00
1,494,770.00
875,500.00
4,269,525.00
1,749,150.00
282,150.00
453,900.00
468,700.00
2,958,616.00
553,500.00
702,000.00
361,625.00
298,095.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
5.75
3.24
1.20
0.60
0.71
2.10
0.57
1.53
24.65
0.34
1.25
0.84
0.34
1.54
1.04
0.76
2.54
2.49
1.46
7.12
2.92
0.47
0.76
0.78
4.93
0.92
1.17
0.60
0.50
6

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
บมจ. ศรี สวัสดิB คอร์ปอเรชัน;
บมจ. ราชธานีลิสซิ;ง
อาหารและเครื องดืม
บมจ. คาราบาวกรุ๊ ป
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน; แนล
บมจ. โอสถสภา
การแพทย์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์
สื อและสิ งพิมพ์
บมจ. แพลน บี มีเดีย
บมจ. วีจีไอ
บรรจุภัณฑ์
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิAง
พัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน;
การท่ องเทียวและสั นทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย
11,700
65,200
3,800
33,900
52,200
11,900
9,200
105,600
123,300
69,500
32,700
26,847
57,728
126,700
29,800
45,400
41,300
102,800
21,300
86,400
98,400

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
783,900.00
259,496.00
3,196,660.00
552,900.00
923,775.00
1,294,560.00
425,425.00
2,639,900.00
133,400.00
2,185,920.00
320,580.00
656,940.00
437,850.00
219,090.00
1,241,673.75
1,241,673.75
4,514,972.00
981,376.00
582,820.00
1,460,200.00
354,120.00
826,000.00
310,456.00
1,064,430.00
526,110.00
304,128.00
234,192.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.31
0.43
5.33
0.92
1.54
2.16
0.71
4.39
0.22
3.64
0.53
1.10
0.73
0.37
2.07
2.07
7.53
1.64
0.97
2.43
0.59
1.38
0.52
1.78
0.88
0.51
0.39

7

กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ
บมจ. เคอรี; เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ไม่ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
บมจ. ปตท. นํAามันและการค้าปลีก
รวมหลักทรัพย์ไม่ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,875,714.90 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

64,900
36,100
6,600

1,188

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
4,517,115.00
3,861,550.00
294,215.00
361,350.00
59,978,417.55

21,384.00
21,384.00
59,999,801.55

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
7.53
6.44
0.49
0.60
99.96

0.04
0.04
100.00
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ธุรกิจ การเกษตร
บมจ. จีเอฟพีที
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. วีนิไทย
พาณิชย์
บมจ. เบอร์ลี; ยุคเกอร์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

2,100
16,400
19,700
9,900
35,900
2,100
17,900
3,500
727,778
53,200
97,000
9,900
14,700
16,400
58,700
18,450
54,800
2,800
21,900

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

26,040.00
26,040.00
10,311,801.98
459,200.00
2,836,800.00
1,390,950.00
2,450,175.00
33,810.00
1,754,200.00
360,500.00
1,026,166.98
300,580.00
300,580.00
3,579,620.00
2,740,250.00
485,100.00
354,270.00
6,577,370.00
672,400.00
4,153,025.00
261,990.00
800,080.00
93,100.00
596,775.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

0.04
0.04
16.54
0.74
4.55
2.23
3.93
0.05
2.81
0.58
1.65
0.48
0.48
5.75
4.40
0.78
0.57
10.55
1.08
6.66
0.42
1.28
0.15
0.96
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. โทเทิ;ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน;
บมจ. อินทัช โฮลดิAงส์
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บมจ. ช.การช่าง
ชิ7นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน;
บมจ. บีซีพีจี
บมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ. พลังงานบริ สุทธิB
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี;
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ. ราช กรุ๊ ป
บมจ. สตาร์ ปิ โตเลียม รี ไฟน์น;ิง
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตA ีส์ แอนด์ พาวเวอร์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ. บัตรกรุ งไทย
บมจ. เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ. ศรี สวัสดิB คอร์ปอเรชัน;
บมจ. ราชธานีลิสซิ;ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

16,600
38,100
46,900
35,400
28,000
18,600
26,200
15,800
16,100
2,500
9,700
5,900
123,400
8,300
9,900
500
23,500
71,600
19,600
10,700
9,200
4,950
13,800

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
7,696,525.00
3,386,400.00
1,695,450.00
2,614,675.00
704,460.00
704,460.00
523,600.00
523,600.00
13,906,645.00
465,000.00
416,580.00
979,600.00
696,325.00
760,000.00
814,800.00
1,135,750.00
5,337,050.00
1,033,350.00
673,200.00
4,250.00
1,222,000.00
368,740.00
1,930,335.00
519,400.00
366,475.00
598,000.00
371,250.00
75,210.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
12.34
5.43
2.72
4.19
1.13
1.13
0.84
0.84
22.31
0.74
0.67
1.57
1.12
1.22
1.31
1.82
8.56
1.66
1.08
0.01
1.96
0.59
3.10
0.83
0.59
0.96
0.60
0.12
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
อาหารและเครื องดืม
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน; แนล
บมจ. โอสถสภา
บมจ. ไทยยูเนี;ยน กรุ๊ ป
การแพทย์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์
บมจ. โรงพยาบาล พระรามเก้า
สื อและสิ งพิมพ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. แพลน บี มีเดีย
บมจ. วีจีไอ
บรรจุภัณฑ์
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
พัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน;
การท่ องเทียวและสั นทนาการ
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

35,800
19,100
12,400
27,500
47,500
66,500
2,400
25,500
31,800
4,100
55,200
55,600
86,900
55,200
13,300
19,500
50,600
14,200
9,500
417,900
44,700
52,500

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
2,630,775.00
1,074,000.00
587,325.00
548,700.00
420,750.00
3,034,160.00
736,250.00
1,655,850.00
320,400.00
68,850.00
252,810.00
904,640.00
86,920.00
328,440.00
489,280.00
1,112,320.00
1,112,320.00
4,201,977.00
899,760.00
91,770.00
1,184,625.00
470,580.00
72,420.00
153,900.00
1,328,922.00
302,460.00
192,210.00
110,250.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
4.22
1.72
0.94
0.88
0.68
4.87
1.18
2.66
0.51
0.11
0.41
1.46
0.14
0.53
0.79
1.78
1.78
6.75
1.44
0.15
1.90
0.76
0.12
0.25
2.13
0.49
0.31
0.18
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 มกราคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื;อหลักทรัพย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิAงส์
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ไม่ จดทะเบียน
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิAงส์
รวมหลักทรัพย์ไม่ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 68,845,816.25 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

จํานวนหน่วย

45,000
52,100
66,800

6,680

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
4,580,600.00
3,172,500.00
573,100.00
835,000.00
62,323,908.98

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
7.35
5.09
0.92
1.34
100.00

62,323,908.98

100.00
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ7นสุ ดวันที 31 มกราคม 2564
บาท
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีAย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื;น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที;เกิดขึAนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที;ยงั ไม่เกิดขึAนจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที;เกิดขึAนและที;ยงั ไม่เกิดขึAน
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

หมายเหตุ
3
5
3
5
5
5

2564

2563

1,639,481.97
27,808.77
1,667,290.74

2,050,924.80
75,155.03
2,126,079.83

927,618.91
12,368.34
69,262.39
51,200.00
361,538.38
1,421,988.02
245,302.72

1,187,494.36
15,833.29
88,666.32
51,200.00
11,266.19
1,354,460.16
771,619.67

(9,429,980.38)
6,645,993.92
(2,783,986.46)

(2,521,504.90)
(5,248,121.07)
(7,769,625.97)

(2,538,683.74)
(4,171.22)
(2,542,854.96)

(6,998,006.30)
(5,424.79)
(7,003,431.09)

3

3
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพ ย์ สุทธิ
สําหรับปี สิ7นสุ ดวันที 31 มกราคม 2564
บาท
หมายเหตุ
การลดลงสุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
การลดลงของทุนที;ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

3, 7

2564

2563

(2,542,854.96)
(910,896.59)
(3,453,751.55)
65,309,834.05
61,856,082.50

(7,003,431.09)
(823,234.58)
(1,984,896.63)
(9,811,562.30)
75,121,396.35
65,309,834.05

หน่วย
การเปลี;ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
หัก : หน่วยลงทุนที;รับซืAอคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนีA

15,412,728.1552

15,827,679.2311

(233,938.9463)
15,178,789.2089

(414,951.0759)
15,412,728.1552
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 มกราคม 2564
1.

ข้ อมูลทัวไป
กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื+อวันที+ 22 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบี ยนจํานวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 500 ล้าน
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั
จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื; อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกาํ หนดอายุโครงการโดยมีนโยบายที+จะลงทุนในหรื อมี
ไว้ซ+ ึงตราสารแห่ งทุนโดยเฉลี+ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน เงินทุนส่ วนที+
เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรื อตราสารแห่งหนี;
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที+กาํ หนดในหนังสื อชี;ชวน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ในปี ปั จจุบนั งบการเงินนี;ได้จดั ทําขึ;นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี;ยงชีพที+สมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื+ องที+ แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที+ ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ+ งในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครั;งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี+ยนทันทีเป็ นต้นไป ดังนั;นกองทุนจึงไม่ปรับปรุ งงบการเงินที+
นําเสนอในปี ก่อน ซึ+ งเดิมจัดทําขึ;นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที+กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 106 เรื+ อง “การ
บัญชีสาํ หรับกิจการที+ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
อย่างไรก็ตาม การนําแนวปฏิ บตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ+งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั;นเพื+อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที+ ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ;นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที+กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
-

หลักทรัพย์จดทะเบียนที+เป็ นตราสารทุนที+มีตลาดซื;อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื;อ
ขายครั;งล่าสุด ณ วันที+วดั ค่าเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที+เป็ นตราสารทุนที+ไม่มีตลาดซื;อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที+ประมาณขึ;น
โดยผูจ้ ดั การกองทุน ซึ+งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร

กําไรหรื อขาดทุนสุทธิที+ยงั ไม่เกิดขึ;นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที+จาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี+ยถ่วงนํ;าหนัก
การแบ่งปั นส่วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที+ประกาศจ่ายเงินปั นผล
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที+ประกาศจ่ายและมีสิทธิที+จะได้รับ
รายได้ดอกเบี;ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี;ยที+แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื+อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ+ งตอบแทนสุ ทธิ ที+ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ+งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที+เกี+ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี; สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี+ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี;สินที+อาจเกิดขึ;น ซึ+งผลที+เกิดขึ;นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที+ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื+อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี+ยนทันทีเป็ นต้นไป
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4.

ข้ อมูลเกียวกับการซื อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ;ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี;
บาท

5.

2564

2563

ซื;อเงินลงทุน

125,516,410.21

114,439,315.66

ขายเงินลงทุน

125,056,531.18

115,959,270.71

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุ น มี รายการธุ รกิ จระหว่างกัน ที+ สําคัญ กับ บริ ษ ัท จัด การและกิ จการอื+ น ซึ+ งมี ผูถ้ ื อ หุ ้น และ/หรื อ
กรรมการเดี ยวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที+ สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที+ 31 มกราคม 2564 และ
2563 มีดงั ต่อไปนี;
บาท
2564

2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
927,618.91
1,187,494.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
69,262.39
88,666.32
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี;ย
27,156.96
74,043.69
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
26,845.91
26,426.45

นโยบายการกําหนดราคา
ตามเกณฑ์ที+ระบุในหนังสื อชี;ชวน
ตามเกณฑ์ที+ระบุในหนังสื อชี;ชวน
อัตราตลาด

ราคาตามที+ตกลงกับคู่สญ
ั ญา แต่ไม่
เกินกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนเงินที+
ซื;อ หรื อขาย
กองทุนอื+นที+บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ขายเงินลงทุน
40,250.00
ราคาตลาด

ณ วันที+ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคัญกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน ดังนี;
บาท
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี;จากดอกเบี;ย

88,913.70
6,638.90

95,770.26
7,150.86

6,448,145.65
1,164.74

9,200,738.94
6,250.95
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บาท
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน
เจ้าหนี;จากการซื;อเงินลงทุน
6.

488,541.61
507,346.87

2563
-

หนีสินอืน
ณ วันที+ 31 มกราคม 2564 มีเช็คเงินปั นผลจ่ายหมดอายุที+ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังไม่นาํ มาเบิกเงินจากธนาคารเป็ นจํานวนเงิน
4.70 ล้านบาท (ปี 2563 : จํานวนเงิ น 5.09 ล้านบาท) ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในหนี; สินอื+ นในงบ
แสดงฐานะการเงิน

7.

การแบ่ งปันส่ วนทุน
สําหรับปี สิ;นสุดวันที+ 31 มกราคม 2563 กองทุนได้จ่ายเงินปั นผลดังนี;
(หน่วย : บาท)

8.

วันปิ ดสมุดทะเบียน

สําหรับรอบระยะเวลา

อัตราหน่วยละ

16/09/2562

01/02/2562 - 31/07/2562

0.053

รวม
823,234.58

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที+ จ ะได้รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ เป็ นราคาที+ จ ะจ่ า ยเพื+ อ โอนหนี; สิ น ให้ ผู ้อื+ น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที+เกิดขึ;นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ;ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที+วดั มูลค่า กองทุน
ใช้ราคาเสนอซื;อขายในตลาดที+มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินซึ+ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ที+เกี+ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที+ไม่มีตลาดที+มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี; สินที+มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื; อขายในตลาดที+มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที+เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที+สามารถสังเกตได้ที+
เกี+ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี;สินที+จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั;นให้มากที+สุด
ตารางต่ อ ไปนี; แสดงถึ ง เครื+ อ งมื อ ทางการเงิ น ที+ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจํา แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี;
- ราคาเสนอซื;อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที+มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี;สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที+ 1)
- ข้อมูลอื+นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื; อขายซึ+ งรวมอยูใ่ นระดับที+ 1 ที+สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที+คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น; นั หรื อหนี;สินนั;น (ข้อมูลระดับที+ 2)
- ข้อมู ลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี; สิ นซึ+ งไม่ ได้อ ้างอิ งจากข้อมู ลที+ สามารถสั งเกตได้จากตลาด (ข้อมู ลที+ ไม่ สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที+ 3)
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บาท
ณ วันที+ 31 มกราคม 2564
ระดับที+ 1

ระดับที+ 2

ระดับที+ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

59,978,417.55

21,384.00

-

59,999,801.55

บาท
ณ วันที+ 31 มกราคม 2563
ระดับที+ 1

ระดับที+ 2

ระดับที+ 3

62,323,908.98

-

-

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

62,323,908.98

เงิ นลงทุนต่างๆ ซึ+ งมูลค่าเงิ นลงทุนมาจากราคาตลาดที+ มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที+ มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับที+ 1 นั;นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที+มีสภาพคล่องที+ซ;ือขายในตลาดที+จดั ตั;งขึ;น
อย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที+อา้ งอิงสําหรับเครื+ องมือเหล่านี;
เครื+ องมือทางการเงินซึ+ งซื; อขายในตลาดที+ ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที+ มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื;อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที+เป็ นทางเลือกซึ+ งได้รับการสนับสนุนจาก
ข้อมูลที+สงั เกตได้จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที+ 2 เครื+ องมือทางการเงินเหล่านี;ประกอบด้วย ตราสารทุนที+อยูร่ ะหว่างการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี+ ยงด้านอัตราดอกเบี;ย
ความเสี+ ยงด้านอัตราดอกเบี; ยคือความเสี+ ยงที+ มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี; สินทางการเงินจะเปลี+ยนแปลงไป
เนื+องจากการเปลี+ยนแปลงอัตราดอกเบี;ยในตลาด
ตารางต่อไปนี;ได้สรุ ปความเสี+ ยงด้านอัตราดอกเบี;ยของกองทุน ซึ+ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี;สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี;ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื+ องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที+ 31 มกราคม 2564
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี;ยคงที+
ดอกเบี;ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี;จากเงินปั นผลและดอกเบี;ย
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน

6,755,783.23
-

-

59,999,801.55
12,988.56
824,837.99

59,999,801.55
6,755,783.23
12,988.56
824,837.99
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื+ องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที+ 31 มกราคม 2564
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
ดอกเบี;ยคงที+
ดอกเบี;ย
รวม
อัตราตลาด
หนี;สินทางการเงิน
เจ้าหนี;จากการซื;อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี;สินอื+น

-

-

888,370.13
144,025.87
178.36
4,704,754.47

888,370.13
144,025.87
178.36
4,704,754.47

บาท
ยอดคงเหลือของเครื+ องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที+ 31 มกราคม 2563
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี;ยคงที+
ดอกเบี;ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี;จากเงินปั นผลและดอกเบี;ย
หนี;สินทางการเงิน
เจ้าหนี;จากการซื;อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี;สินอื+น

9,551,429.99
-

-

62,323,908.98
92,505.86

62,323,908.98
9,551,429.99
92,505.86

-

1,412,636.73
151,276.62
955.03
5,093,142.40

1,412,636.73
151,276.62
955.03
5,093,142.40

ความเสี+ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี+ ยงด้านเครดิตที+อาจเกิดจากการที+คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที+ระบุไว้ในเครื+ องมือทาง
การเงิ น เนื+ องจากกองทุ น มี ลูกหนี; อย่างไรก็ตาม สิ นทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั;น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี;
ความเสี+ ยงด้านอัตราแลกเปลี+ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี; สินทางการเงินที+เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั;นจึงไม่มีความเสี+ ยงจากอัตรา
แลกเปลี+ยน
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ความเสี+ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี+ ยงด้านตลาดเนื+องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ+งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ;นอยูก่ บั ความ
ผัน ผวนของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง สถานการณ์ ตลาดเงิ นและตลาดทุ น ซึ+ งสภาวการณ์ ดังกล่าวอาจมี ผลกระทบ
ทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที+ออกตราสาร ทั;งนี;ข; ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อกตรา
สารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ+มขึ;นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี+ ยง
กองทุ นบริ หารความเสี+ ยงที+ อาจเกิ ดขึ;นจากการลงทุ นโดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี+ ยง เช่ น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที+จะลงทุน
9.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี;ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื+อวันที+ 18 มีนาคม 2564
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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กองทุนเปิ ด ไทยดรากอน

