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1 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

วันท่ี   6 ธันวาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาน้ันมีการปรับตัวข้ึนลงตามสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 ในประเทศเปนหลัก แตหลังจากท่ีภาครัฐไดเร่ิมทยอยปรับลดมาตรการการควบคุมการปองกันการแพรระบาด

รวมถึงการเร่ิมเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติเขาไทยได ประกอบกับการใชนโยบายการคลังเพ่ือกระตุนการใชจายในประเทศ 

น้ันไดสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา รวมถึงการบริโภคท่ีคาดวาจะสามารถยังประคองเศรษฐกิจไดอยู และภาคการ

ทองเท่ียวท่ีเร่ิมมีแนวโนมท่ีดีข้ึน จึงทําใหดัชนี SET50 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในรอบคร่ึงปบัญชีท่ีผานมา โดยปรับเพ่ิมข้ึนมาท่ี

ระดับ 974.67 จุด ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.96 เม่ือเทียบกับวันท่ี 30 เมษายน 2564 

แนวโนมของตลาดหุนไทยในป 2565 น้ันคาดวาบริษัทจดทะเบียนจะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนไดตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุม

ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก กลุมทองเท่ียว กลุมพลังงาน และกลุม

ธนาคารพาณิชย ซึ่งดัชนี SET50 น้ันสวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมธนาคารพาณิชย กลุมพลังงาน และกลุมคาปลีกเปนหลัก 

จึงทําใหคาดวาในป 2565 ดัชนี SET50 อาจจะใหผลตอบแทนในระดับท่ีดีกวาป 2564 ไดเน่ืองจากคาดวาการเติบโตของกําไรจะ

ดีกวาป 2564 ได แตก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปจจัยการกลายพันธของ COVID-19 ปจจัยการเมืองในประเทศ และทิศทางการ

ปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบ้ียของประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

สําหรับกองทุนเปดทหารไทย  SET50 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 

2564 เพ่ิมข้ึน 2.99% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.28% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด ในฐานะบรษิทัจดัการ กองทุนเปดทหารไทย SET50 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

จากแนวโนมการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีมีอัตราการติดเชื้อท่ีชะลอตัวลงอยางตอเน่ือง ทําใหภาครัฐไดทยอยลด

มาตรการการควบคุมการแพรระบาด รวมถึงการเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติเขาไทยไดอยางมีเง่ือนไขท่ีนอยลง ประกอบ

กับการออกมาตรการทางการคลังโดยเฉพาะโครงการคนละคร่ึงท่ีคาดวาจะทําใหการบริโภคยังคงจะสามารถเติบโตได 

 เศรษฐกิจไทยในป 2565 น้ันคาดวาจะมีการเติบโตท่ีดีกวาป 2564 ไดจากการฉีดวัคซีนไดในระดับท่ีเกิดภูมิคุมกันหมู

และการเปดประเทศนาจะทําใหนักทองเท่ียวกลับเขามาทองเท่ียวไทยไดเพ่ิมข้ึนยกเวนนักทองเท่ียวจีนท่ีทางการจีนยังคงไม

อนุญาตใหออกนอกประเทศแตก็จะทําใหภาคบริการของไทยเร่ิมท่ีจะฟนตัวได อีกท้ังการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลกรวมถึงการ

เปลี่ยนวิถีชีวิตใหมท่ีเนนไปยังดิจิตอลมากข้ึนสงผลใหยังคงมีความตองการซื้อสินคาอยูปละการกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ท่ีระดับกอนการแพรระบาดไดก็จะทําใหความตองการเชื้อเพลิงกลับมาสูระดับปรกติไดเชนกัน แตอยางไรก็ยังคงมีความเสี่ยง

สําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไมวาจะเปน การกลายพันธของ COVID-19 รอบใหม การขาดแคลนของเรือขนสงสินคา 

ระดับราคาท่ียังคงสูงของวัตถุดิบตางๆ โดยเฉพาะในกลุมสินคาโภคภัณฑ และความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา 

กับจีน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาน้ันมีการปรับตัวข้ึนลงตามสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 ในประเทศเปนหลัก แตหลังจากท่ีภาครัฐไดเร่ิมทยอยปรับลดมาตรการการควบคุมการปองกันการแพรระบาด

รวมถึงการเร่ิมเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติเขาไทยได ประกอบกับการใชนโยบายการคลังเพ่ือกระตุนการใชจายในประเทศ 

น้ันไดสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา รวมถึงการบริโภคท่ีคาดวาจะสามารถยังประคองเศรษฐกิจไดอยู และภาคการ

ทองเท่ียวท่ีเร่ิมมีแนวโนมท่ีดีข้ึน จึงทําใหดัชนี SET50 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในรอบคร่ึงปบัญชีท่ีผานมา โดยปรับเพ่ิมข้ึนมาท่ี

ระดับ 974.67 จุด ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.96 เม่ือเทียบกับวันท่ี 30 เมษายน 2564 

แนวโนมของตลาดหุนไทยในป 2565 น้ันคาดวาบริษัทจดทะเบียนจะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนไดตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุม

ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก กลุมทองเท่ียว กลุมพลังงาน และกลุม

ธนาคารพาณิชย ซึ่งดัชนี SET50 น้ันสวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมธนาคารพาณิชย กลุมพลังงาน และกลุมคาปลีกเปนหลัก 

จึงทําใหคาดวาในป 2565 ดัชนี SET50 อาจจะใหผลตอบแทนในระดับท่ีดีกวาป 2564 ไดเน่ืองจากคาดวาการเติบโตของกําไรจะ

ดีกวาป 2564 ได แตก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปจจัยการกลายพันธของ COVID-19 ปจจัยการเมืองในประเทศ และทิศทางการ

ปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบ้ียของประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไทย SET50 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการ

ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผูจัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full 

Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากท่ีสุด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
29 ต.ค. 

64 
30 เม.ย. 

64 
30 ต.ค. 

63 
30 เม.ย. 

63 
31 ต.ค. 

62 

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 86.0980 103.7208 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +2.99% +27.39% -14.12% -16.99% -2.14% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +3.28% +29.86% -13.95% -16.79% -2.35% 

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 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 13,362 13,220 12,676 13,967 15,414 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -534 -566 +74 +807 -1,986 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.16% 0.23% 0.19% 0.25% 0.33% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย SET50 ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564   

 

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

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (29 มี.ค. 44) 

กองทุนเปดทหารไทย SET50 +7.91% +2.99% +31.29% -2.17% +11.66% 

เกณฑมาตรฐาน ** +8.12% +3.28% +34.23% -1.28% +11.83% 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเปดทหารไทย SET50 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,489,713,798.11  บาท) 13,386,125,523.34 

เงินฝากธนาคาร 154,640,094.60 

เงินฝากธนาคาร ( หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย ) 737,817,275.10 

ลูกหน้ี  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 6,181,783.92 

ดอกเบ้ียคางรับ 1,102,325.35 

คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย 640,607.53 

รวมสินทรัพย 14,286,507,609.84 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 737,817,275.10 

 จากการซื้อเงินลงทุน 45,801,139.49 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 6,151,342.86 

คาใชจายคางจาย 7,074,504.64 

หน้ีสินอ่ืน 664,705.07 

รวมหน้ีสิน 797,508,967.16 

สนิทรพัยสทุธ ิ 13,488,998,642.68 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,390,587,133.31 

บัญชีปรับสมดุล 4,177,368,335.07  

กําไรสะสม 7,921,043,174.30 

สินทรัพยสุทธิ 13,488,998,642.68 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 97.0021 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 139,058,713.0260 
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กองทุนเปดทหารไทย SET50 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวด 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย และเงินปนผล 171,685,181.86  

 รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 4,254,052.84  

 รายไดอ่ืน 4,495,064.09  

 รวมรายได 180,434,298.79  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 33,679,975.59  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,162,254.39  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6,735,995.16  

 ภาษีเงินได 862,416.58  

 รวมคาใชจาย 43,440,641.72  

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 136,993,657.07  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  (126,514,975.55) 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 396,435,233.53  

รวมรายการกําไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 269,920,257.98  

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 406,913,915.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย SET50 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 13,386,125,523.34 99.25% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 893,559,695.05 6.63% 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 14,279,685,218.39 105.88% 
 เงินฝากธนาคาร 893,559,695.05 6.63% 
 หุนสามัญ 13,386,125,523.34 99.25% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 3,669,579,747.00 27.22% 
 ธนาคาร 1,481,132,955.28 10.97% 
 พาณิชย 1,425,207,831.40 10.56% 
 ขนสงและโลจิสติกส 1,307,116,561.00 9.70% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,135,774,478.36 8.42% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 783,142,785.05 5.80% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 685,945,300.00 5.08% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 572,339,260.25 4.24% 
 การแพทย 539,608,850.00 4.00% 
 วัสดุกอสราง 522,980,000.00 3.88% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 404,796,405.00 3.01% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 402,750,925.00 2.99% 
 บรรจุภัณฑ 304,320,125.00 2.26% 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 96,352,550.00 0.71% 
 ธุรกิจการเกษตร 55,077,750.00 0.41% 
 อืน่ๆ -790,686,575.71 -5.88% 
 ทรัพยสินอ่ืน 6,822,391.45 0.05% 
 หน้ีสินอ่ืน -797,508,967.16 -5.93% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 13,488,998,642.68 100.00% 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 738,867,974.57 5.48% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 154,691,720.48 1.15% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 893,559,695.05 6.63% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.22% 
 บมจ. ปตท. 31,514,200 1,197,539,600.00 8.88% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 12,945,520 559,893,740.00 4.15% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 4,380,202 514,673,735.00 3.82% 
 บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 13,239,900 364,097,250.00 2.70% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 4,115,400 269,558,700.00 2.00% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 3,111,069 242,663,382.00 1.80% 
 บมจ. ไทยออยล 2,250,800 125,482,100.00 0.93% 
 บมจ.บี.กริม เพาเวอร 2,876,300 122,242,750.00 0.91% 
 บมจ. ผลิตไฟฟา 580,900 103,690,650.00 0.77% 
 บมจ. ไออารพีซี 22,545,800 96,946,940.00 0.72% 
 บมจ. ราช กรุป 1,599,800 72,790,900.00 0.54% 
 ธนาคาร 10.97% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 3,746,500 472,059,000.00 3.50% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,614,100 368,588,100.00 2.73% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 2,106,100 257,997,250.00 1.91% 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 15,420,150 177,331,725.00 1.31% 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 106,606,233 123,663,230.28 0.92% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 883,400 81,493,650.00 0.60% 
 พาณิชย 10.56% 
 บมจ. ซีพี ออลล 9,911,300 634,323,200.00 4.70% 
 บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 6,654,100 231,229,975.00 1.71% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 14,510,011 211,846,160.60 1.57% 
 บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร 4,421,900 149,239,125.00 1.11% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 5,077,077 103,572,370.80 0.77% 
 บมจ. คอมเซเวน 1,324,000 94,997,000.00 0.70% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 ขนสงและโลจิสติกส 9.70% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 15,761,700 1,016,629,650.00 7.54% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 16,864,300 151,778,700.00 1.13% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 14,524,420 138,708,211.00 1.03% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.42% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 3,281,200 620,146,800.00 4.60% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 3,537,900 266,226,975.00 1.97% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 36,815,906 149,472,578.36 1.11% 
 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 2,612,500 99,928,125.00 0.74% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.80% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 9,501,020 239,900,755.00 1.78% 
 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 5,736,203 187,860,648.25 1.39% 
 บมจ. คาราบาวกรุป 1,103,300 136,809,200.00 1.01% 
 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซน โปรดักส 5,264,852 110,035,406.80 0.82% 
 บมจ. โอสถสภา 3,314,100 108,536,775.00 0.80% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 5.08% 
 บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส 1,376,300 572,540,800.00 4.24% 
 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 1,303,500 113,404,500.00 0.84% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 4.24% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 4,974,691 312,161,860.25 2.31% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 6,194,700 260,177,400.00 1.93% 
 การแพทย 4.00% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 17,534,000 412,049,000.00 3.05% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 876,700 127,559,850.00 0.95% 
 วัสดุกอสราง 3.88% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,324,000 522,980,000.00 3.88% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 3.01% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 4,951,700 293,388,225.00 2.18% 
 บมจ. แลนดแอนดเฮาส 13,184,400 111,408,180.00 0.83% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 2.99% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 2,844,700 164,281,425.00 1.22% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 2,339,000 141,509,500.00 1.05% 
 บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรชั่น 1,515,000 96,960,000.00 0.72% 
 บรรจุภัณฑ 2.26% 
 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 4,736,500 304,320,125.00 2.26% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 0.71% 
 บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,159,100 96,352,550.00 0.71% 
 ธุรกิจการเกษตร 0.41% 
 บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 1,694,700 55,077,750.00 0.41% 
 รวมหุนสามญั (ราคาทนุ 13,489,713,798.11 บาท) 13,386,125,523.34 99.25% 
 ทรัพยสินอ่ืน 6,822,391.45 0.05% 
 หน้ีสินอ่ืน -797,508,967.16 -5.93% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 13,488,998,642.68 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 139,058,713.0260 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 97.0021 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย SET50 

สําหรับ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 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 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 862.42 0.0064 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 43,440.65 0.3224 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  
 เทากับ 13,362,164,203.15 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.93% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01% (1,129,758.90 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 พฤษภาคม  2564  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

ลาํดบั ชือ่บรษิทัหลกัทรพัย 
 คานายหนา 

(บาท) 

อตัราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 302,979.25 26.82 

2. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 220,865.24 19.55 

3. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 154,476.49 13.67 

4. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 117,240.76 10.37 

5. บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 100,627.57 8.91 

6. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน) 90,700.22 8.03 

7. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 63,813.25 5.65 

8. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 48,676.55 4.31 

9. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 30,379.57 2.69 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 1,129,758.90 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย SET50 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

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 2564 
ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก
คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี
ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(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 ตํ่ากวา 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 ีและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรุปเก่ียวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน (ระหวางวันท่ี 1 พ.ค.2564 – 31 ต.ค.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (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 โฮลด้ิงส 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 โฮลด้ิงส 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 จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน 

  ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน 

 

 *** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน 
(ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 7 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 25 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

3 
บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอล มีเดีย 

 VGI 8 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 
บมจ. บีทีเอส กรุป 
โฮลด้ิงส 

 BTS 19 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

5 บมจ. โอสถสภา  OSP 5 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้ง
ท่ี1/2564 

 0 0  

6 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 26 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

7 บมจ. ราช กรุป  RATCH 21 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

8 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 1 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

9 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

 

หมายเหต ุ:  พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 

 

 

 



21 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 วันท่ี 17 สิงหาคม 2563     

  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2562 - - - 
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร 

 
 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

X    

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2562 และ 
 รับทราบการจายปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานในป 2562 

X    

  วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ X    

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 X    

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสใหแกคณะกรรมการธนาคารสําหรับงวดผล 
 การดําเนินงานป 2562 

X    

  วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2563 และกําหนดเงินคาสอบบัญชี X    

 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาท 
 และ/หรือสกุลอื่นๆภายในวงเงินเทียบเทาไมเกิน 200,000 ลานบาท  
 ทดแทนวงเงินเดิมท่ีผูถือหุนไดอนุมัติไวในป 2553 ท่ีจํานวนไมเกิน  
 140,000 ลานบาท 

X    

  วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมี
รายละเอียดวาระการ
ประชุม 

2 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 วันท่ีประชุม 23 เม.ย. 64     

  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2563 - - - 
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ 
ธนาคาร 

 
 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไร 
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

X    

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2563 และ 
 การจายเงินปนผล 

X    

  วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ X    

 



22 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 X    

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายโบนัสใหแกกรรมการสําหรับงวดผลการ 
 ดําเนินงานป 2563 

X    

  วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2564 และกําหนดเงินคาสอบบัญชี X    

 
 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือธนาคาร และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ 
 บริคณหสนธิ ขอ 1. และขอบังคับ ขอ 1. ขอ 50. และขอ 51. ของ 
 ธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนช่ือธนาคาร 

X    

 
 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคฺของธนาคาร และการ 
 แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหฺสนธิ ขอ 3. ของธนาคารเพ่ือให 
 สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของธนาคาร 

X    

 

 วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 
 ธนาคารใหแกผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคาร 
 ธนชาต จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2021 TMB Retention 
 Program) 

X    

 

 วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
 9,323,428,718.35 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
 100,912,374,754.35 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 
 91,588,946,036 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกและจําหนาย 
 ของธนาคารจํานวน 9,814,135,493 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  
 0.95 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.ของธนาคาร 
 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 

X    

 

 วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
 432,190,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
 91,588,946,036 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 92,021,136,661 
 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 454,937,500 หุน 
 มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.95 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  
 ขอ 4. ของธนาคารเพ่ืใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
 ธนาคาร 

X    

 

 วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารเพ่ือ 
 รองรับการจัดสรรหุนภายใตโครงการ 2021 TMB Stock 
 Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention 
 Program 

X    

 
 วาระท่ี 14 รับทราบรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการรับโอนกิจการจาก 
 ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) 

X    

  วาระท่ี 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
วาระการประชุม 

 



23 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

3 บรษิัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25634 วันท่ี 27 เมษายน 2564     

  วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 X    

  วาะรท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบป 2563 X    

 
 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

X    

 
 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน 
 ประจําป 2563 และจายเงินปนผล 

X    

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
 ชุดยอย ประจําป 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทจากผล 
 การดําเนินงานประจําป 2563 

    

 
 วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
 ชุดยอย ประจําป 2564 

X    

 
 วาะรท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ 
 ดําเนินงานประจําป 2563 

X    

  วาะรท่ี 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ X    

  วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 X    

  วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม 

4 บรษิัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25632 วันท่ีประชุม 29 ก.ค. 63     

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 - - -  

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบป 2562 X    

 
 วาะรท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

X    

 
 วาระท่ี 4 รับทราบการจายปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรร 
 กําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 

X    

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดยอย  
 ประจําป 2563 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯจากผลการ 
 ดําเนินงานประจําป 2562 

X    

 
 วาะรท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
 ชุดยอย ประจําป 2563 

X    

 
 วาะรท่ี 5.2  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ 
 ดําเนินงานประจําป 2562 

X    
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ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

  วาะรท่ี 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ X    

  วาะรท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563 X    

  วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม 

 


