กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
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16
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วันที่ 6 ธันวาคม 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันที่
1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมานั้นมีการปรับตัวขึ้นลงตามสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ในประเทศเปนหลัก แตหลังจากที่ภาครัฐไดเริ่มทยอยปรับลดมาตรการการควบคุมการปองกันการแพรระบาด
รวมถึงการเริ่มเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติเขาไทยได ประกอบกับการใชนโยบายการคลังเพื่อกระตุนการใชจายในประเทศ
นั้นไดสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา รวมถึงการบริโภคที่คาดวาจะสามารถยังประคองเศรษฐกิจไดอยู และภาคการ
ทองเที่ยวที่เริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้น จึงทําใหดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยในรอบครึ่งปบัญชีที่ผานมา โดยปรับเพิ่มขึ้นมาที่
ระดับ 974.67 จุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 เมื่อเทียบกับวันที่ 30 เมษายน 2564
แนวโนมของตลาดหุนไทยในป 2565 นั้นคาดวาบริษัทจดทะเบียนจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นไดตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก กลุมทองเที่ยว กลุมพลังงาน และกลุม
ธนาคารพาณิชย ซึ่งดัชนี SET50 นั้นสวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมธนาคารพาณิชย กลุมพลังงาน และกลุมคาปลีกเปนหลัก
จึงทําใหคาดวาในป 2565 ดัชนี SET50 อาจจะใหผลตอบแทนในระดับที่ดีกวาป 2564 ไดเนื่องจากคาดวาการเติบโตของกําไรจะ
ดีกวาป 2564 ได แตก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปจจัยการกลายพันธของ COVID-19 ปจจัยการเมืองในประเทศ และทิศทางการ
ปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยของประเทศตางๆ ทั่วโลก
สําหรับกองทุนเปดทหารไทย SET50 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2564 เพิ่มขึ้น 2.99% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.28%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ กองทุนเปดทหารไทย SET50
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
จากแนวโนมการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีอัตราการติดเชื้อที่ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐไดทยอยลด
มาตรการการควบคุมการแพรระบาด รวมถึงการเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติเขาไทยไดอยางมีเงื่อนไขที่นอยลง ประกอบ
กับการออกมาตรการทางการคลังโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งที่คาดวาจะทําใหการบริโภคยังคงจะสามารถเติบโตได
เศรษฐกิจไทยในป 2565 นั้นคาดวาจะมีการเติบโตที่ดีกวาป 2564 ไดจากการฉีดวัคซีนไดในระดับที่เกิดภูมิคุมกันหมู
และการเปดประเทศนาจะทําใหนักทองเที่ยวกลับเขามาทองเที่ยวไทยไดเพิ่มขึ้นยกเวนนักทองเที่ยวจีนที่ทางการจีนยังคงไม
อนุญาตใหออกนอกประเทศแตก็จะทําใหภาคบริการของไทยเริ่มที่จะฟนตัวได อีกทั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลกรวมถึงการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตใหมที่เนนไปยังดิจิตอลมากขึ้นสงผลใหยังคงมีความตองการซื้อสินคาอยูปละการกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ระดับกอนการแพรระบาดไดก็จะทําใหความตองการเชื้อเพลิงกลับมาสูระดับปรกติไดเชนกัน แตอยางไรก็ยังคงมีความเสี่ยง
สําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไมวาจะเปน การกลายพันธของ COVID-19 รอบใหม การขาดแคลนของเรือขนสงสินคา
ระดับราคาที่ยังคงสูงของวัตถุดิบตางๆ โดยเฉพาะในกลุมสินคาโภคภัณฑ และความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับจีน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมานั้นมีการปรับตัวขึ้นลงตามสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ในประเทศเปนหลัก แตหลังจากที่ภาครัฐไดเริ่มทยอยปรับลดมาตรการการควบคุมการปองกันการแพรระบาด
รวมถึงการเริ่มเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติเขาไทยได ประกอบกับการใชนโยบายการคลังเพื่อกระตุนการใชจายในประเทศ
นั้นไดสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา รวมถึงการบริโภคที่คาดวาจะสามารถยังประคองเศรษฐกิจไดอยู และภาคการ
ทองเที่ยวที่เริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้น จึงทําใหดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยในรอบครึ่งปบัญชีที่ผานมา โดยปรับเพิ่มขึ้นมาที่
ระดับ 974.67 จุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 เมื่อเทียบกับวันที่ 30 เมษายน 2564
แนวโนมของตลาดหุนไทยในป 2565 นั้นคาดวาบริษัทจดทะเบียนจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นไดตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก กลุมทองเที่ยว กลุมพลังงาน และกลุม
ธนาคารพาณิชย ซึ่งดัชนี SET50 นั้นสวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมธนาคารพาณิชย กลุมพลังงาน และกลุมคาปลีกเปนหลัก
จึงทําใหคาดวาในป 2565 ดัชนี SET50 อาจจะใหผลตอบแทนในระดับที่ดีกวาป 2564 ไดเนื่องจากคาดวาการเติบโตของกําไรจะ
ดีกวาป 2564 ได แตก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปจจัยการกลายพันธของ COVID-19 ปจจัยการเมืองในประเทศ และทิศทางการ
ปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยของประเทศตางๆ ทั่วโลก

นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไทย SET50
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

2 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ในการบริ ห ารกองทุ น ในลั ก ษณะ Passive management ผู จั ด การกองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในรู ป แบบ Full
Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
29 ต.ค. 30 เม.ย.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64
64

30 ต.ค.
63

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

94.1933

73.9407

86.0980 103.7208 105.9892

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

97.0052

94.1933

73.9407

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดครึ่งป

+2.99% +27.39% -14.12% -16.99%

-2.14%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดครึ่งป

+3.28% +29.86% -13.95% -16.79%

-2.35%

30 เม.ย.
63

31 ต.ค.
62

86.0980 103.7208

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

13,621

11,173

12,925

14,751

16,946

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

13,489

13,621

11,173

12,925

14,751

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

13,362

13,220

12,676

13,967

15,414

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

-534

-566

+74

+807

-1,986

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate)

0.16%

0.23%

0.19%

0.25%

0.33%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่

4 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

TMB50

1200.00%

Benchmark 1 Return

1000.00%

900.88%
869.71%
800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%

-200.00%
30-Mar-01

29-Oct-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน
รอยละตอป
กองทุนเปดทหารไทย SET50
เกณฑมาตรฐาน **

ยอนหลัง 1 ป

ยอนหลัง 3 ป

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน

(30 ก.ค. 64)
+7.91%

(30 เม.ย. 64)
+2.99%

(30 ต.ค. 63)
+31.29%

(31 ต.ค. 61)
-2.17%

(29 มี.ค. 44)
+11.66%

+8.12%

+3.28%

+34.23%

-1.28%

+11.83%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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6 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,489,713,798.11 บาท)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร ( หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย )
ลูกหนี้
จากการขายหนวยลงทุน (Purchases)
ดอกเบี้ยคางรับ
คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption)
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

13,386,125,523.34
154,640,094.60
737,817,275.10
6,181,783.92
1,102,325.35
640,607.53
14,286,507,609.84

737,817,275.10
45,801,139.49
6,151,342.86
7,074,504.64
664,705.07
797,508,967.16

สินทรัพยสทุ ธิ

13,488,998,642.68

สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสม
สินทรัพยสุทธิ

1,390,587,133.31
4,177,368,335.07
7,921,043,174.30
13,488,998,642.68

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

97.0021
139,058,713.0260

7 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้ และเงินปนผล
รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึน้ ทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน
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171,685,181.86
4,254,052.84
4,495,064.09
180,434,298.79
33,679,975.59
2,162,254.39
6,735,995.16
862,416.58
43,440,641.72
136,993,657.07

(126,514,975.55)
396,435,233.53
269,920,257.98
406,913,915.05

กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
กลุม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูส ลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
0.00

% of NAV

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

13,386,125,523.34
893,559,695.05

99.25%
6.63%

0.00%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
พาณิชย
ขนสงและโลจิสติกส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาหารและเครื่องดื่ม
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
การแพทย
วัสดุกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
เงินทุนและหลักทรัพย
บรรจุภัณฑ
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
ธุรกิจการเกษตร
อืน่ ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
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มูลคาตาม
% of NAV
ราคาตลาด (บาท)
14,279,685,218.39 105.88%
893,559,695.05
6.63%
13,386,125,523.34 99.25%
3,669,579,747.00 27.22%
1,481,132,955.28 10.97%
1,425,207,831.40 10.56%
1,307,116,561.00
9.70%
1,135,774,478.36
8.42%
783,142,785.05
5.80%
685,945,300.00
5.08%
572,339,260.25
4.24%
539,608,850.00
4.00%
522,980,000.00
3.88%
404,796,405.00
3.01%
402,750,925.00
2.99%
304,320,125.00
2.26%
96,352,550.00
0.71%
55,077,750.00
0.41%
-790,686,575.71
-5.88%
6,822,391.45
0.05%
-797,508,967.16
-5.93%
13,488,998,642.68 100.00%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุน สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. ไทยออยล
บมจ.บี.กริม เพาเวอร
บมจ. ผลิตไฟฟา
บมจ. ไออารพีซี
บมจ. ราช กรุป
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารทิสโก
พาณิชย
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส
บมจ. คอมเซเวน
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
738,867,974.57
154,691,720.48
893,559,695.05

31,514,200
12,945,520
4,380,202
13,239,900
4,115,400
3,111,069
2,250,800
2,876,300
580,900
22,545,800
1,599,800

1,197,539,600.00
559,893,740.00
514,673,735.00
364,097,250.00
269,558,700.00
242,663,382.00
125,482,100.00
122,242,750.00
103,690,650.00
96,946,940.00
72,790,900.00

3,746,500
2,614,100
2,106,100
15,420,150
106,606,233
883,400

472,059,000.00
368,588,100.00
257,997,250.00
177,331,725.00
123,663,230.28
81,493,650.00

9,911,300
6,654,100
14,510,011
4,421,900
5,077,077
1,324,000

634,323,200.00
231,229,975.00
211,846,160.60
149,239,125.00
103,572,370.80
94,997,000.00

% of NAV

5.48%
1.15%
6.63%
27.22%
8.88%
4.15%
3.82%
2.70%
2.00%
1.80%
0.93%
0.91%
0.77%
0.72%
0.54%
10.97%
3.50%
2.73%
1.91%
1.31%
0.92%
0.60%
10.56%
4.70%
1.71%
1.57%
1.11%
0.77%
0.70%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
ขนสงและโลจิสติกส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. คาราบาวกรุป
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
บมจ. โอสถสภา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
การแพทย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
วัสดุกอสราง
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
เงินทุนและหลักทรัพย
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ.เมืองไทย แคปปตอล
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

12 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

15,761,700
16,864,300
14,524,420

1,016,629,650.00
151,778,700.00
138,708,211.00

3,281,200
3,537,900
36,815,906
2,612,500

620,146,800.00
266,226,975.00
149,472,578.36
99,928,125.00

9,501,020
5,736,203
1,103,300
5,264,852
3,314,100

239,900,755.00
187,860,648.25
136,809,200.00
110,035,406.80
108,536,775.00

1,376,300
1,303,500

572,540,800.00
113,404,500.00

4,974,691
6,194,700

312,161,860.25
260,177,400.00

17,534,000
876,700

412,049,000.00
127,559,850.00

1,324,000

522,980,000.00

4,951,700
13,184,400

293,388,225.00
111,408,180.00

2,844,700
2,339,000
1,515,000

164,281,425.00
141,509,500.00
96,960,000.00

4,736,500

304,320,125.00

% of NAV
9.70%
7.54%
1.13%
1.03%
8.42%
4.60%
1.97%
1.11%
0.74%
5.80%
1.78%
1.39%
1.01%
0.82%
0.80%
5.08%
4.24%
0.84%
4.24%
2.31%
1.93%
4.00%
3.05%
0.95%
3.88%
3.88%
3.01%
2.18%
0.83%
2.99%
1.22%
1.05%
0.72%
2.26%
2.26%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี
รวมหุน สามัญ (ราคาทุน 13,489,713,798.11 บาท)
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

3,159,100

96,352,550.00

1,694,700

55,077,750.00
13,386,125,523.34
6,822,391.45
-797,508,967.16
13,488,998,642.68
139,058,713.0260
97.0021

% of NAV
0.71%
0.71%
0.41%
0.41%
99.25%
0.05%
-5.93%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

33,679.98

0.2500

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

2,162.25

0.0160

คานายทะเบียน (Registrar fee)

6,736.00

0.0500

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

862.42

0.0064

0.00

0.0000

43,440.65

0.3224

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
เทากับ 13,362,164,203.15 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.93%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.01% (1,129,758.90 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชือ่ บริษทั หลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
รวมคานายหนาทัง้ หมด
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คานายหนา
(บาท)
302,979.25
220,865.24
154,476.49
117,240.76
100,627.57
90,700.22
63,813.25
48,676.55
30,379.57
1,129,758.90

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ
คานายหนาทั้งหมด
26.82
19.55
13.67
10.37
8.91
8.03
5.65
4.31
2.69
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ไมมี
การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 Capital Nomura Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Phatra Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 TISCO Securities Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 RHB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 KTB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 Thanachart Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 พ.ค.2564 – 31 ต.ค.2564)
จํานวน
ครัง้ ที่

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )

1

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

7 มิ.ย. 64

1

1

1

0

1

2

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

25 มิ.ย. 64

1

1

1

0

1

3

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

VGI

8 ก.ค. 64

1

1

7

0

1

4

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTS

19 ก.ค. 64

1

1

14

0

1

5

บมจ. โอสถสภา

OSP

5 ส.ค. 64

1

1

1

0

0

6

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

26 ส.ค. 64

1

1

1

0

0

7

บมจ. ราช กรุป

RATCH

21 ต.ค. 64

1

1

2

0

1

8

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

INTUCH

1 ต.ค. 64

1

1

3

0

1

9

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

12 ต.ค. 64

1

1

4

0

0

หมายเหตุ

*

หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน

** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

1

บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล

2

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

GULF

25 มิ.ย. 64

3

บมจ. วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย

VGI

8 ก.ค. 64

4

บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

BTS

19 ก.ค. 64

5

บมจ. โอสถสภา

OSP

5 ส.ค. 64

6

บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย

KBANK

26 ส.ค. 64

PTTGC

7 มิ.ย. 64

7

บมจ. ราช กรุป

RATCH

21 ต.ค. 64

8

บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส

INTUCH

1 ต.ค. 64

9

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

12 ต.ค. 64

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่
1/2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้ง
ที่1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่
1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่
1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่
1/2564

งด
คัดคาน ออก
เสียง

วาระที่ 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

0

1

0

0

0

0

ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

เหตุผล

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

20 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564)
งด
สนับสนุน คัดคาน ออก
เสียง

ลําดับ
1

เหตุผล

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2562 และ
รับทราบการจายปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานในป 2562
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสใหแกคณะกรรมการธนาคารสําหรับงวดผล
การดําเนินงานป 2562
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2563 และกําหนดเงินคาสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาท
และ/หรือสกุลอื่นๆภายในวงเงินเทียบเทาไมเกิน 200,000 ลานบาท
ทดแทนวงเงินเดิมที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวในป 2553 ที่จํานวนไมเกิน
140,000 ลานบาท

-

-

รับทราบผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร

X

เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระการ
ประชุม

-

รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
ธนาคาร

X
X
X
X
X
X
X

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
2

-

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 วันที่ประชุม 23 เม.ย. 64
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2563 และ
การจายเงินปนผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

21 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

X
X
X

-

ลําดับ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจายโบนัสใหแกกรรมการสําหรับงวดผลการ
ดําเนินงานป 2563
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2564 และกําหนดเงินคาสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 1. และขอบังคับ ขอ 1. ขอ 50. และขอ 51. ของ
ธนาคารเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคฺของธนาคาร และการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหฺสนธิ ขอ 3. ของธนาคารเพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของธนาคาร
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารใหแกผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2021 TMB Retention
Program)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน
9,323,428,718.35 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
100,912,374,754.35 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน
91,588,946,036 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกและจําหนาย
ของธนาคารจํานวน 9,814,135,493 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.95 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.ของธนาคาร
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน
432,190,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
91,588,946,036 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 92,021,136,661
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 454,937,500 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4. ของธนาคารเพื่ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อ
รองรับการจัดสรรหุนภายใตโครงการ 2021 TMB Stock
Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention
Program
วาระที่ 14 รับทราบรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจาก
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

22 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

งด
สนับสนุน คัดคาน ออก
เสียง
X

เหตุผล

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

งด
สนับสนุน คัดคาน ออก
เสียง

ลําดับ

เหตุผล

3 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25634 วันที่ 27 เมษายน 2564
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

X

วาะรที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2563 และจายเงินปนผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทจากผล
การดําเนินงานประจําป 2563
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2564
วาะรที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2563
วาะรที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

X

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564

X
X

X
X
X
X

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

X

4 บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25632 วันที่ประชุม 29 ก.ค. 63
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562

-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2562
วาะรที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 รับทราบการจายปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดยอย
ประจําป 2563 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562
วาะรที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2563
วาะรที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562

X

23 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

X
X
X
X
X

-

-

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

ลําดับ
วาะรที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาะรที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

24 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

งด
สนับสนุน คัดคาน ออก
เสียง
X

เหตุผล

X
X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

