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1 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

วันท่ี  9 ธันวาคม 2562 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 

1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนีแกวงตัวอยูในกรอบจํากัด โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนในชวง 

ไตรมาสท่ี 2 ของ ป จากระดับ 1673 จุด ไปทําจุดสูงสุดท่ี 1740 จุด จากแรงซื้อของนักลงทุนตางประเทศ กอนท่ีจะออนตัวในชวง

คร่ึงหลังของป กลับมาปดท่ีระดับ 1601 จุด หลังจากท่ีตัวเลขเศรษฐกิจรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนม

ออนแอกวาท่ีนักวิเคราะหคาดการณ  ในขณะท่ีความไมแนนอนจากประเด็นสงครามการคา สหรัฐ-จีน ยังบ่ันทอนความเชื่อม่ัน

ของนักลงทุน 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีแนวโนมชะลอตัวลง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับตํ่า รวมถึงนโยบายการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของภาครัฐจะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวงประคองภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนใหมีเสถียรภาพ 

สําหรับกองทุนเปดทหารไทย SET50 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 

2562 ลดลง 2.14% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ท่ีปรับตัวลดลง 2.35% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด ในฐานะบรษิทัจดัการ กองทุนเปดทหารไทย SET50 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงจากความเสี่ยงใหมท่ีปะทุข้ึนในหลาย

ประเด็นและกระจายตัวในหลายภูมิภาค เชน การประทวงในฮองกง เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซนและละตินอเมริกา ความขัดแยง

ระหวางญ่ีปุนและเกาหลีใต ทําใหคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจป 2020 ในเกือบทุกภูมิภาคมีความเสี่ยงถูกปรับประมาณ

การลง โดยเฉพาะผลกระทบตอเน่ืองของสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนซึ่งยังคงบ่ันทอนแนวโนมการลงทุนโลกและความเชื่อม่ันภาค

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกผานตนทุนทางการคาท่ีสูงข้ึนจากกําแพงภาษี และการชะลอตัวของการคา

โลกจากการปรับหวงโซอุปทานการผลิตในหลายอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ 

ผลกระทบของสงครามการคาและความไมแนนอนทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองเร่ิมสงผลกระทบเปนวงกวางไมเพียง

เฉพาะดานการคาการลงทุน แตเร่ิมขยายผลกระทบผานชองทางอ่ืน เชน ความเชื่อม่ันภาคครัวเรือนท่ีลดลง ภาวะการเงินท่ีตึง

ตัวฉับพลันในบางชวงเวลาจากความผันผวนในตลาดการเงินโลก การชะลอตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือน ฯลฯ เหลาน้ี

ลวนเปนเหตุใหธนาคารกลางหลักท่ัวโลกท้ัง Fed ECB BOJ และ PBOC และอีกหลายประเทศมีแนวโนมดําเนินนโยบายผอน

คลายทางการเงินเพ่ิมข้ึนท้ังการลดดอกเบ้ียนโยบายและเพ่ิมสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ 

อัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่าจะเปนปจจัยสําคัญในการชวยประคับประคองภาวะเศรษฐกิจควบคูกับนโยบายการคลังท่ี

ผอนคลายผานมาตรการกระตุนตาง ๆ ซึ่งจะมีบทบาทมากข้ึนในการชวยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในระยะขางหนา 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนีแกวงตัวอยูในกรอบจํากัด โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนในชวง 

ไตรมาสท่ี 2 ของ ป จากระดับ 1673 จุด ไปทําจุดสูงสุดท่ี 1740 จุด จากแรงซื้อของนักลงทุนตางประเทศ กอนท่ีจะออนตัวในชวง

คร่ึงหลังของป กลับมาปดท่ีระดับ 1601 จุด หลังจากท่ีตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนม

ออนแอกวาท่ีนักวิเคราะหคาดการณ ในขณะท่ีความไมแนนอนจากประเด็นสงครามการคา สหรัฐ-จีน ยังบ่ันทอนความเชื่อม่ัน

ของนักลงทุน 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีแนวโนมชะลอตัวลง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับตํ่า รวมถึงนโยบายการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของภาครัฐจะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไทย SET50 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการ

ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

 

 



3 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผูจัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full 

Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากท่ีสุด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ต.ค. 

62 

30 เม.ย. 

62 

31 ต.ค. 

61 

30 เม.ย. 

61 

31 ต.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 105.9892 103.6100 109.3529 100.2823 90.0757 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 103.7208 105.9892 103.6100 109.3529 100.2823 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป -2.14% +2.30% -5.25% +9.05% +11.33% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป -2.35% +2.61% -5.16% +9.28% +11.73% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 16,946 14,606 13,465 10,103 7,840 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 14,751 16,946 14,606 13,465 10,103 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 15,414 15,587 14,035 11,780 8,442 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,986 +1,947 +1,836 +2,382 +1,329 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.33% 0.13% 0.20% 0.16% 0.13% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปล่ียนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย SET50 ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562    

 

ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (31 ก.ค. 62) (30 เม.ย. 62) (31 ต.ค. 61) (31 ต.ค. 59) (29 มี.ค. 44) 

กองทุนเปดทหารไทย SET50 -4.23% -2.14% +0.11% +7.47% +13.40% 

เกณฑมาตรฐาน ** -4.24% -2.35% +0.20% +7.83% N/A 

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)   

 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน  

 มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต  

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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6 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

 



7 กองทุนเปดทหารไทย SET50 
 

กองทนุเปดทหารไทย SET50  
งบดลุ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
31 ตลุาคม 2562  

  

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,957,423,098.88 บาท) 14,712,092,259.54 

เงินฝากธนาคาร 153,000,008.29 

เงินฝากธนาคาร ( หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย ) 577,053,584.40 

ลูกหน้ี  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 817,462.15 

ดอกเบ้ียคางรับ 1,804,886.78 

คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย 458,596.26 

รวมสินทรัพย 15,445,226,797.42 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 577,053,584.40 

 จากการซื้อเงินลงทุน 92,194,994.64 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 16,654,739.51 

คาใชจายคางจาย 7,600,072.20 

หน้ีสินอ่ืน 699,345.34 

รวมหน้ีสิน 694,202,736.09 

สนิทรพัยสทุธ ิ 14,751,024,061.33 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,422,184,424.19 

บัญชีปรับสมดุล 4,391,295,388.79  

กําไรสะสม 8,937,544,248.35 

สินทรัพยสุทธิ 14,751,024,061.33 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 103.7208 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 142,218,442.1727 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50  
งบกําไรขาดทนุ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
สาํหรบังวด 6 เดอืน ตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 สิน้สดุวนัที ่ 31 ตลุาคม  2562 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย และเงินปนผล 179,767,495.07  

 รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 2,719,816.67  

 รายไดอ่ืน 10,087,760.72  

 รวมรายได 192,575,072.46  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 38,850,454.99  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,494,199.28  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 7,746,780.74  

 คาใชจายในการดําเนินโครงการ 300.00  

 ภาษีเงินได 415,955.60  

 รวมคาใชจาย 49,507,690.61  

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 143,067,381.85  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 414,563,300.70  

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (756,047,608.84) 

รวมรายการกําไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (341,484,308.14) 

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน (198,416,926.29) 
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กองทุนเป	ดทหารไทย SET50 
รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2562 
 กลุ%มของตราสาร มูลค%าตามราคา % of NAV 
 ตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ตราสารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู6ค67าประกัน 
 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต�7ากว�าอันดับท่ีสามารถลงทุนได6  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไม�ได6รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 
 (จ) ตราสารทุน 14,712,092,259.59 99.72% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 731,290,325.13 4.96% 
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กองทุนเป	ดทหารไทย SET50 
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน 
ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2562 

 มูลค%าตามราคา % of NAV 
 ตลาด (บาท) 
 หลักทรัพย4หรือทรัพย4สินในประเทศ 15,443,017,372.91 104.68% 
 เงินฝากธนาคาร 731,290,325.13 4.96% 
 หุ6นสามัญ 14,712,092,259.59 99.72% 
  พลังงานและสาธารณูปโภค 4,080,736,636.30 27.65% 
  ธนาคาร 1,865,720,410.69 12.65% 
  ขนส�งและโลจิสติกส. 1,832,314,213.00 12.42% 
  พาณิชย. 1,586,164,620.40 10.76% 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,520,090,930.00 10.31% 
  อาหารและเครื่องด่ืม 838,481,090.20 5.69% 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย. 830,891,768.00 5.63% 
  วัสดุก�อสร6าง 670,124,800.00 4.54% 
  การแพทย. 591,384,900.00 4.01% 
  ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ. 487,942,941.00 3.30% 
  เงินทุนและหลักทรัพย. 408,239,950.00 2.76% 
 อ่ืนๆ -692,358,523.33 -4.68% 
 ทรัพย.สินอ่ืน 1,844,212.76 0.01% 
 หนี้สินอ่ืน -694,202,736.09 -4.69% 
 มูลค%าทรัพย4สินสุทธิ 14,751,024,061.33 100.00% 
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กองทุนเป	ดทหารไทย SET50 
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน 
ณ วันที่  31 ตุลาคม  2562 

 จํานวนเงินต1นและ มูลค%าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ1น/หน%วย ตลาด (บาท) 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 578,178,291.42 3.92% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 153,112,033.71 1.04% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 731,290,325.13 4.96% 
 หุ1นสามัญ 
  พลังงานและสาธารณูปโภค 27.65% 
 บมจ. ปตท. 35,998,400 1,628,927,600.00 11.04% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปVโตรเลียม 5,003,402 602,909,941.00 4.09% 
 บมจ.กัลฟ[ เอ็นเนอร.จี ดีเวลลอปเมนท. 2,688,600 435,553,200.00 2.95% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร. ซินเนอร.ยี่ 3,553,669 292,289,275.30 1.98% 
 บมจ. ผลิตไฟฟ̂า 663,500 230,234,500.00 1.56% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 4,701,000 192,741,000.00 1.31% 
 บมจ. ไทยออยล. 2,571,100 176,120,350.00 1.19% 
 บมจ.บี.กริม เพาเวอร. 3,285,500 157,704,000.00 1.07% 
 บมจ. ราช กรุ`ป 1,827,500 134,321,250.00 0.91% 
 บมจ. ไออาร.พีซี 25,753,800 87,562,920.00 0.59% 
 บมจ. บ6านปู 6,505,700 75,466,120.00 0.51% 
 บมจ. บ6านปู เพาเวอร. 3,845,200 66,906,480.00 0.45% 
  ธนาคาร 12.65% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย. 4,279,500 479,304,000.00 3.25% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 2,405,700 418,591,800.00 2.84% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3,016,300 419,265,700.00 2.84% 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 17,614,250 292,396,550.00 1.98% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก6 1,009,100 98,387,250.00 0.67% 
 บมจ. ธนาคารทหารไทย 91,788,333 79,949,910.69 0.54% 
 บมจ. ทุนธนชาต 1,468,400 77,825,200.00 0.53% 
  ขนส�งและโลจิสติกส. 12.42% 
 บมจ. ท�าอากาศยานไทย 18,004,500 1,408,852,125.00 9.55% 
 บมจ. บีทีเอส กรุ`ป โฮลด้ิงส. 16,075,520 215,411,968.00 1.46% 
 บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ̂ากรุงเทพ 19,263,900 208,050,120.00 1.41% 
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 จํานวนเงินต1นและ มูลค%าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ1น/หน%วย ตลาด (บาท) 
  พาณิชย. 10.76% 
 บมจ. ซีพี ออลล. 11,321,500 883,077,000.00 5.99% 
 บมจ. โฮม โปรดักส. เซ็นเตอร. 16,574,711 285,085,029.20 1.93% 
 บมจ. เบอร.ลี่ ยุคเกอร. 5,049,800 246,177,750.00 1.67% 
 บมจ. โรบินสัน 1,399,800 91,336,950.00 0.62% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮ6าส. 5,295,256 80,487,891.20 0.55% 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.31% 
 บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. เซอร.วิส 3,747,100 858,085,900.00 5.82% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส. 4,041,100 266,712,600.00 1.81% 
 บมจ. ทรู คอร.ปอเรชั่น 42,054,406 210,272,030.00 1.43% 
 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 2,984,200 185,020,400.00 1.25% 
  อาหารและเครื่องด่ืม 5.69% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร 10,852,920 274,036,230.00 1.86% 
 บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล 5,821,351 209,568,636.00 1.42% 
 บมจ. โอสถสภา 3,785,700 160,892,250.00 1.09% 
 บมจ. คาราบาวกรุ`ป 1,260,300 106,180,275.00 0.72% 
 บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ�น โปรดักส. 6,013,952 87,803,699.20 0.60% 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย. 5.63% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 5,656,300 362,003,200.00 2.45% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด. คอร.ป 39,015,600 236,044,380.00 1.60% 
 บมจ. แลนด.แอนด.เฮ6าส. 15,060,400 146,085,880.00 0.99% 
 บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร.ปอเรชั่น 18,538,100 86,758,308.00 0.59% 
  วัสดุก�อสร6าง 4.54% 
 บมจ. ปูนซีเมนต.ไทย 1,512,400 555,050,800.00 3.76% 
 บมจ. ทีโอเอ เพ6นท. (ประเทศไทย) จํากัด 2,557,200 115,074,000.00 0.78% 
  การแพทย. 4.01% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 20,028,900 480,693,600.00 3.26% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร. 918,600 110,691,300.00 0.75% 
  ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ. 3.30% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 5,682,591 289,812,141.00 1.96% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร.ส 7,076,100 198,130,800.00 1.34% 
  เงินทุนและหลักทรัพย. 2.76% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปVตอล 2,671,900 165,657,800.00 1.12% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 3,249,500 134,854,250.00 0.91% 
 บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร.ปอเรชั่น 1,670,200 107,727,900.00 0.73% 
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 จํานวนเงินต1นและ มูลค%าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ1น/หน%วย ตลาด (บาท) 
 รวมหุ1นสามัญ (ราคาทุน 13,957,423,098.88 บาท) 14,712,092,259.59 99.72% 
 ทรัพย.สินอ่ืน 1,844,212.76 0.01% 
 หนี้สินอ่ืน -694,202,736.14 -4.69% 
 มูลค%าทรัพย4สินสุทธิ 14,751,024,061.33 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 142,218,442.17 
 มูลค�าทรัพย.สินสุทธิต�อหน�วย 103.7208 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย SET50 

สําหรับ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2562  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2562 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2562  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2562 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 38,850.45 0.2500 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 2,494.20 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 7,746.78 0.0499 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 416.26 0.0027 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 49,507.69 0.3187 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  

 เทากับ 15,413,495,718.46 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%) = 21.34 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03 (4,421,531.25 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 พฤษภาคม  2562  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม  2562 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอคา

นายหนาท้ังหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 1,032,003.25 23.34 

2. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 950,862.19 21.50 

3. บริษัทหลักทรัพย ภัทร  จํากัด (มหาชน) 638,764.04 14.45 

4. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 495,505.64 11.21 

5. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 444,297.41 10.05 

6. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) 306,263.29 6.93 

7. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 292,089.73 6.60 

8. บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 261,745.70 5.92 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 4,421,531.25 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย SET50 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2562/2563 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

3 กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว 

4 กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

5 กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small ผันผวนต�า เพ่ือการเลี้ยงชพี 

6 กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 

7 กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง 

8 กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 

9 กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 

10 กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

11 กองทุนเปด JUMBO 25 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

กับบุคคลเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562 

ไมมี 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Capital Nomura Securities Plc. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Finansia Plc. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 KGI Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Kim Eng Securities ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Phatra Securities Co.,Ltd. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 RHB Securities Plc. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 SCB Securities ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 Tisco Securities Co.,Ltd. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 UOB Kay Hian Securities Thailand Plc. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 

 

การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก

คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี

ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสยีงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 

1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ

ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ

เงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเปนกรรมการเกิน 6 

บริษัท (กําหนดข้ึนภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอ่ืน 

เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพ่ิมทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา

เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน

กรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ

กระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต�ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 
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- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด

ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาท่ีมีการขออนุมัติแผน) เกิน 

20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 

ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพ่ิม

ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน หรือ

การทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี

เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 

(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอ่ืนๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 

(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรุปเก่ียวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน (ระหวางวันท่ี  1 พ.ค.2562 – 31 ต.ค.2562) 
 

    

จํานวน

ครัง้ที ่

จํานวน

ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 

เชญิ

ประชมุ* 

เขารวม

ประชมุ** สนบัสนุน 

 

คดัคาน 

 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส BTS 22 ก.ค. 62 1 1 15 0 1 

2 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 6 ส.ค. 62 1 1 2 0 0 

3 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี GPSC 28 ส.ค. 62 1 1 3 0 1 

4 บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน ROBINS 5 ก.ย. 62 1 1 2 0 1 

5 บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB 23 ก.ย. 62 1 1 9 0 1 

6 บมจ. ทุนธนชาต TCAP 23 ก.ย. 62 1 1 7 0 1 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก 

 ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน 

(ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562) 
 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 

งด 

ออก

เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. บีทีเอส กรุป 

โฮลด้ิงส 
 BTS 22 ก.ค. 62 

การประชุม

สามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 

วาระท่ี 17 

พิจารณาเรื่อง

อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. โกลบอล 

เพาเวอร ซินเนอรย่ี 
 GPSC 28 ส.ค. 62 

การประชุม

วิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 1/2562 

วาระท่ี 4 เรื่อง

อื่นๆ (หากมี) 
0 1  

3 

บมจ. 

หางสรรพสินคา 

โรบินสัน 

 ROBINS 5 ก.ย. 62 

การประชุม

วิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 1/2562 

วาระท่ี 4 วาระ

อื่นๆ (ถามี) 
0 1  

4 
บมจ. ธนาคาร 

ทหารไทย 
 TMB 23 ก.ย. 62 

การประชุม

วิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 1/2562 

วาระท่ี 7 

พิจารณาเรื่อง

อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

5 บมจ. ทุนธนชาต  TCAP 23 ก.ย. 62 

การประชุม

วิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 1/2562 

วาระท่ี 6 เรื่อง

อื่นๆ (ถามี) 
0 1  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ 

(ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียดวาระการประชุม 
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4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562) 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งดออก

เสยีง 
เหตผุล 

1 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปนผูถอืหุน 35% ในบรษิัทจัดการ     

 การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ีประชุม 23 ก.ย. 62     

 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบโครงการการรวมกิจการระหวางธนาคารฯ 

และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  และการรับโอนกิจการท้ังหมดของ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

X   พิจารณาอนุมัติ 

 
 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนท้ังหมดของธนาคาร ธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
X   พิจารณาอนุมัติ 

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของธนาคารฯ 
X   พิจารณาอนุมัติ 

 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของธนาคารฯ 
X   พิจารณาอนุมัติ 

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอน

สิทธิได 
X   พิจารณาอนุมัติ 

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน     

 

 วาระท่ี 6.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 31,481,481,482 

หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน

เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได 

X   พิจารณาอนุมัติ 

 
   วาระท่ี 6.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 3,067,340,365 หุน 

เพ่ือเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด 
X   พิจารณาอนุมัติ 

 

 วาระท่ี 6.3 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 27,622,837,416 หุน 

เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารธนชาต โดยถือเปนการเสนอขาย

หุนใหแกประชาชนเปนการท่ัวไปโดยเฉพาะเจาะจง 

X   พิจารณาอนุมัติ 

 
 วาระท่ี 6.4 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 200,000,000 หุน 

เพ่ือเสนอขายใหแก ผูบริหาร และพนักงาน 
X   พิจารณาอนุมัติ 

 

ของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงจะเปนบริษัทยอยของ

ธนาคารฯ หลังจากการเขาซ้ือหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดย

ธนาคารฯ 

    

  วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมีรายละเอียด

วาระการประชุม 

 


