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1 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

วันท่ี   7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปด Mtrack Energy ETF มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

ในป 2564 ท่ีผานมาดัชนีกลุมอุตสาหกรรมพลังงานน้ันถึงแมวาจะใหผลตอบแทนท่ีเปนบวก แตมีความผันผวนในระดับ
ท่ีสูงเน่ืองจากความผันผวนของราคานํ้ามันดิบและราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเปนหลัก รวมถึงในชวงปลายปราคาพลังงานตาง ๆ 
รวมถึงกาซธรรมชาติและถานหินเองก็ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณของการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ี
ประเทศทางฝงตะวันตกน้ันมีการฉีดวัคซีนในระดับท่ีเกิดภูมิคุมกันหมูและเร่ิมเปดเมืองมากข้ึนสงผลใหมีการเดินทางท้ังทํางานท่ี
สํานักงานหรือการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวและสันทนาการมากข้ึนจึงสงผลตอปริมาณความตองการเชื้อเพลิงเพ่ิมมากข้ึนประกอบ
กับกลุมโอเปกพลัส (OPEC+) เองก็สามารถควบคุมการคอย ๆ ทยอยเพ่ิมกําลังการผลิตไดในระดับท่ีดีทําใหปจจุบันปริมาณ
ความตองการและการผลิตอยูในระดับท่ีสมดุลจึงทําใหระดับราคาพลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันดิบปรับเพ่ิมข้ึน 

กองทุนเปด Mtrack Energy ETF มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เพ่ิมข้ึน 8.81% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนีผลตอบแทนรวมกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค : SET Energy 
Utilities Sector Total Return Index) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 11.61% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปด Mtrack Energy ETF 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในป 2565 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVD-19 ท่ีมีแนวโนมท่ีจะคลี่คลายไดดีข้ึน ซึ่งจะสงผลตอภาคการบริการทองเท่ียวท่ีเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ
ไทย นอกเหนือจากการสงออกท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจากรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ท่ีคาดวา GDP ไทยป 2565 จะขยายตัวท่ี 3.4% จาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีจะทําใหการบริโภค การลงทุน การสงออกรวมถึงภาคการทองเท่ียวจะฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก
ดังกลาว และคาดวาผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ืองจากป 2564 โดยเฉพาะหุนกลุมท่ีผล
ประกอบการอิงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพาณิชย กลุมธนาคารพาณิชย และกลุมพลังงาน เปนตน 

ในป 2564 ท่ีผานมาดัชนีกลุมอุตสาหกรรมพลังงานน้ันถึงแมวาจะใหผลตอบแทนท่ีเปนบวก แตมีความผันผวนในระดับ
ท่ีสูงเน่ืองจากความผันผวนของราคานํ้ามันดิบและราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเปนหลัก รวมถึงในชวงปลายปราคาพลังงานตาง ๆ 
รวมถึงกาซธรรมชาติและถานหินเองก็ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณของการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ี
ประเทศทางฝงตะวันตกน้ันมีการฉีดวัคซีนในระดับท่ีเกิดภูมิคุมกันหมูและเร่ิมเปดเมืองมากข้ึนสงผลใหมีการเดินทางท้ังทํางานท่ี
สํานักงานหรือการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวและสันทนาการมากข้ึนจึงสงผลตอปริมาณความตองการเชื้อเพลิงเพ่ิมมากข้ึนประกอบ
กับกลุมโอเปกพลัส (OPEC+) เองก็สามารถควบคุมการคอย ๆ ทยอยเพ่ิมกําลังการผลิตไดในระดับท่ีดีทําใหปจจุบันปริมาณ
ความตองการและการผลิตอยูในระดับท่ีสมดุลจึงทําใหระดับราคาพลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันดิบปรับเพ่ิมข้ึน 

กลุมโอเปคพลัสยังคงเดินหนาเพ่ิมกําลังการผลิตในระดับท่ีไมสูงมากตอเน่ือง ซึ่งทําใหระดับความตองการและปริมาณ
การผลิตอยูในระดับท่ีสมดุล จึงทําใหคาดวาระดับราคานํ้ามันจะอยูในระดับสูงตอเน่ือง แตท้ังน้ีจะยังคงมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลตอ
ระดับราคานsามันและพลังงานอ่ืน ไมวาจะเปนสภาพอากาศ การแซงกชั่นอิหราน ปญหาของยุโรปกับรัสเซียเร่ืองความขัดแยง
ระหวางรัสเซียกับยูเครน และการเมืองระหวางประเทศจีนกับออสเตรเลียท่ีทําใหจีนหามนําเขาถานหินจากออสเตรเลีย เปนตน 
อยางไรก็ตามในดัชนีกลุมพลังงานนอกจากจะมีกลุมท่ีเก่ียวของกับนํ้ามันและถานหิน แตจะมีกลุมโรงไฟฟาท่ีจะตองพลังงานใน
การผลิตไฟฟาไมวาจะเปนถานหินหรือกาซธรรมชาติ ซึ่งการข้ึนของราคาพลังงานจะทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาปรับเพ่ิมข้ึนและ
ถาหากไมสามารถปรับราคาขายไฟฟาไดก็จะสงผลกระทบตอผลประกอบการ โดยสรุปแลวบริษัทจัดการมีมุมมองเชิงบวกตอ
กลุมพลังงานจากซึ่งจะเพ่ิมปริมาณความตองการท้ังนํ้ามันดิบและไฟฟาหลังจากการ Reopen ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ท่ีเพ่ิม
ปริมาณการเดินทางรวมถึงความตองการซื้อสินคาท่ีจะสงผลใหภาคการผลิตเพ่ิมกําลังการผลิตซึ่งจะสงผลใหความตองการใช
พลังงานเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปด Mtrack Energy ETF 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

 

 



 

3 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผูจัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full 
Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากท่ีสุด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปด Mtrack Energy ETF 

วัตถุประสงคของโครงการ : 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) ใหใกลเคียงท่ีสุดกับผลตอบแทนของดัชนี
หลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) โดยจะพยายามดํารงคาสหสัมพันธ 
(Correlation) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) ท่ีวัดจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
กับ ผลตอบแทนของดัชนีอางอิง ไมตํ่ากวารอยละ 95 โดยจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 
management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

อัตราผลตอบแทนดัชนีกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะพยายามลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) โดยอาจเลือกใชวิธี Full replication1  หรือ Optimization2 

เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีอ่ืนใดแทนดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค โดยดัชนี
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อ่ืนใดท่ีจะใชแทนดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค จะมีลักษณะท่ีเหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนีกลุมหลักทรัพย
พลังงานและสาธารณูปโภค ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอ่ืนใด โดยใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนให
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพยท่ีลงทุน รวมถึงความถ่ีในการปรับหลักทรัพยท่ีลงทุน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ เชน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณอันทําใหหลักทรัพยบางตัวไมเหมาะสมกับการลงทุนอีกตอไป หรือเม่ือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา หลักทรัพย
ดังกลาวขาดคุณสมบัติของการลงทุนท่ีดี มีการกระจายความเสี่ยงไมเพียงพอ หรือมีสภาพคลองตํ่า เปนตน 

ท้ังน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient 
portfolio management) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพอรตการลงทุน
สามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค เชน เขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ี
อิงกับดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค เปนตน รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แตจะไมลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

หมายเหต ุ: 

Full replication1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง ในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกับดัชนีอางอิง 
ดังกลาว 

Optimization2 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพยไมครบตาม
จํานวนของหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิง
ดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีอางอิงดังกลาว 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
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ขอมูลเพ่ิมเติม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ธ.ค. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ธ.ค. 

61 
29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 5.6942 6.3393 5.8019 6.1345 5.1329 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 6.1431 5.6942 6.3393 5.8019 6.1345 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +8.81% -6.81% +12.34% -3.18% +23.77% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +11.61% -6.27% +12.59% -2.72% +19.64% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 74 89 87 92 77 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 80 74 89 87 92 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 77 73 92 97 81 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +0 +0 +0 +0 +0 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด Mtrack Energy ETF ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
   

 

ยอนหลัง 
3 เดือน 

ยอนหลัง 
6 เดือน 

ยอนหลัง 
1 ป 

ยอนหลัง 
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (1 ส.ค. 51) 

กองทุนเปด Mtrack Energy ETF +1.09% +4.47% +8.81% +4.44% +6.04% 

เกณฑมาตรฐาน ** +3.14% +6.12% +11.61% +5.59% +7.14% 
**เกณฑมาตรฐาน คือ  อัตราผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวม กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total 
Return Index) 
 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด MTrack Energy ETF 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด MTrack Energy ETF (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด MTrack Energy ETF ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

ขาพเจาพิจารณาวา ไมมีเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบท่ีตองสื่อสารในรายงานของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได
เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
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เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2565 
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กองทุนเปด MTrack Energy ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 9

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 7 79,204,463.00 73,522,578.50 

เงินฝากธนาคาร 703,433.76 551,650.94 

หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 7 8,083,934.40 0.02 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 815.93 21.10 

จากการใหยืมหลักทรัพย 4,873.19 121.26 

รวมสินทรัพย 87,997,520.28 74,074,371.82 

หนี้สิน 9

ภาระผูกพันท่ีตองคืนหลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 7 8,083,934.40 - 

คาใชจายคางจาย 5 50,065.85 48,051.82 

ภาษีเงินไดคางจาย 853.37 21.36 

หนี้สินอื่น 2,828.77 2,609.06 

รวมหนีส้ิน 8,137,682.39 50,682.24 

สินทรัพยสุทธิ 79,859,837.89 74,023,689.58 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 6 53,414,400.00 53,414,400.00 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ (18,157,502.77) (18,157,502.77) 

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 44,602,940.66 38,766,792.35 

สินทรัพยสุทธิ 79,859,837.89 74,023,689.58 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 6.1430 5.6941 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 13,000,000 13,000,000

บาท
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กองทุนเปด MTrack  Energy ETF

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดเงินปนผล 2,458,027.30 2,160,858.50

รายไดดอกเบ้ีย 12,300.04 16,002.46

รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 7 31,354.58 36,535.00 

รวมรายได 2,501,681.92 2,213,395.96

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 575,024.46 549,912.30 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 19,185.41 18,347.60 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 8,211.17 7,852.74 

คาใชจายอื่น 100.00 - 

รวมคาใชจาย 602,521.04 576,112.64

รายไดสุทธิ 1,899,160.88 1,637,283.32 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,153,630.48 432,662.31 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,869,905.16 (9,041,006.31)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 6,023,535.64 (8,608,344.00)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 7,922,696.52 (6,971,060.68)

หัก ภาษีเงินได 3 (6,548.21) (7,880.61)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 7,916,148.31 (6,978,941.29)

บาท
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กองทุนเปด MTrack  Energy ETF

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 7,916,148.31 (6,978,941.29)

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 3, 8 (2,080,000.00) (2,620,000.00)

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 6 - (5,126,822.95)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 5,836,148.31 (14,725,764.24)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 74,023,689.58 88,749,453.82

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 79,859,837.89 74,023,689.58

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 4.1088 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 13,000,000 14,000,000

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป - (1,000,000)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 13,000,000 13,000,000

บาท

หนวย
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กองทุนเปด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 11,700 298,350.00 0.38

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 135,200 1,433,120.00 1.81

บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 26,000 656,500.00 0.83

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 55,900 670,800.00 0.85

บริษัท บี.กริม เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 50,700 2,053,350.00 2.59

บริษัท บานปู เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 58,500 1,006,200.00 1.27

บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน) 159,900 799,500.00 1.01

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 72,800 6,988,800.00 8.82

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 9,100 1,597,050.00 2.02

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 68,900 506,415.00 0.64

บริษัท โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 54,600 4,845,750.00 6.12

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 228,800 10,467,600.00 13.22

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 172,900 968,240.00 1.22

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 403,000 1,547,520.00 1.95

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 10,400 158,080.00 0.20

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 237,900 6,423,300.00 8.11

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 33,800 510,380.00 0.64

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555,100 21,093,800.00 26.63

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 76,700 9,050,600.00 11.43

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 27,300 1,228,500.00 1.55

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) 36,400 447,720.00 0.57

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 19,500 358,800.00 0.45

บริษัท สตาร  ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) 88,400 866,320.00 1.09

บริษัท ซุปเปอร  เอนเนอรยี คอร เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 543,400 516,230.00 0.65
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กองทุนเปด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 39,000 1,930,500.00 2.44

บริษัท ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) 78,000 889,200.00 1.12

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 14,300 54,340.00 0.07

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนsาภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน) 32,500 302,250.00 0.38

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ 

ชุดท่ี 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 40,300 471,510.00 0.60

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) 14,300 26,026.00 0.03

บริษัท สแกน อินเตอร  จํากัด (มหาชน) 23,400 48,672.00 0.06

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 163,800 681,408.00 0.86

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร  จํากัด (มหาชน) 75,400 307,632.00 0.39

รวมหลักทรัพยจดทะเบียน 79,204,463.00 100.00

หลักทรัพยไมจดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สแกน อินเตอร  จํากัด (มหาชน) - W1 2,340 - - 

บริษัท สแกน อินเตอร  จํากัด (มหาชน) - W2 2,340 - - 

รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน - - 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 61,991,606.95  บาท) 79,204,463.00 100.00
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กองทุนเปด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท อินเตอร  ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 0.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 14,300 340,340.00 0.46

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 111,800 1,229,800.00 1.67

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 29,900 615,940.00 0.84

บริษัท บีซพีจี ีจาํกัด (มหาชน) 42,900 609,180.00 0.83

บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 55,900 2,711,150.00 3.69

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 65,000 981,500.00 1.33

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 158,600 707,356.00 0.96

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) 80,600 3,969,550.00 5.40

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 11,700 2,252,250.00 3.06

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 74,100 548,340.00 0.75

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 61,166 4,510,992.50 6.13

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 252,000 8,631,000.00 11.74

บริษัท กันกุลเอ็นจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 192,000 483,840.00 0.66

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 439,400 1,634,568.00 2.22

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 11,700 90,090.00 0.12

บริษัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี จาํกัด (มหาชน) 36,400 578,760.00 0.79

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 611,000 25,967,500.00 35.32

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 85,800 8,429,850.00 11.47

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 31,200 1,653,600.00 2.25

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) 39,000 390,000.00 0.53

บริษัท เอสพีซจี ีจาํกัด (มหาชน) 19,500 391,950.00 0.53

บริษัท สตาร  ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 93,600 753,480.00 1.02

บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 588,900 565,344.00 0.77
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กองทุนเปด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 44,200 2,298,400.00 3.13

บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด (มหาชน) 85,800 1,063,920.00 1.45

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 15,600 51,480.00 0.07

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนsาภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) 36,400 338,520.00 0.46

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 45,500 541,450.00 0.74

บริษัท เอสซไีอ อีเลคตริค จาํกัด (มหาชน) 15,600 20,592.00 0.03

บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด (มหาชน) 26,000 44,460.00 0.06

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 180,700 773,396.00 1.05

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร  จํากัด (มหาชน) 81,900 343,980.00 0.47

รวมหลักทรัพยจดทะเบียน 73,5 22,5 78.5 0 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 60,179,627. 61 บาท) 73,5 22,5 78.5 0 100.00
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กองทนุเปด MTrack Energy ETF 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปด MTrack Energy ETF (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และกองทุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ 3,000 ลานบาท บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนใน
ตราสารแหงทุน เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) โดยอาจเลือกใชวิธี Full Replication หรือ Optimization และ
จะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับ
ดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อ
ขายครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยไมจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น 
โดยผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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หลักทรัพยที่ใหยืมภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

กองทุนไดรับผลตอบแทนจากการใหยืมหลักทรัพยในรูปของคาธรรมเนียมการใหยืม และไดรับชดเชยรายไดดอกเบี้ยหรือ
เงินปนผลที่เกิดจากหลักทรัพยที่ใหยืม กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
  

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายเงินปนผล 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 9,219,750.05 735,000.00 

ขายเงินลงทุน 9,561,401.19 5,004,949.00 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 575,024.46  549,912.30 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 49,167.48  47,189.52 

6. รายการซื้อขายหนวยลงทุน 

กองทุนมีรายการซื้อและขายหนวยลงทุนโดยวิธีการแลกเปลี่ยน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

   บาท 

 
 

หนวย 
 มูลคาหลักทรัพย 

ที่นํามาแลก 
 สวนตางเงินสด 

รับ(จาย) 

มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป (1,000,000)  (5,004,949.00)  (121,873.95) 

บริษัทจัดการจะเปดใหมีการซื้อขายโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น ซึ่ง 1 หนวยของการซื้อขาย (creation unit: CU) 
จะเทากับหนวยลงทุนของกองทุนจํานวน 1,000,000 หนวย โดยจะตองสงมอบหลักทรัพยตามที่กําหนดในตะกราหลักทรัพย
พรอมสวนตางเงินสด ซึ่งสวนตางเงินสดดังกลาวขึ้นอยูกับสวนตางของตะกราหลักทรัพยและมูลคาหนวยลงทุน ณ วันที่สง
คําสั่งซื้อ 

การเพิ่มลดจํานวนหนวยลงทุนจะกระทําภายใน 3 วันทําการ นับจากวันถัดจากวันสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น 

7. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

กองทุนไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทจัดการตกลงจะใหยืมหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ และไดเรียก
หลักประกันจากผูยืมเพื่อเปนหลักประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยหลักประกันตองเปนเงินสด และ/หรือหลักทรัพยอื่น 
และตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวามูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยในอัตราสวนที่กําหนดไวในประกาศ ก.ล.ต. 
และขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญา โดยผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากหลักประกันทั้งหมดเปนของกองทุน บริษัทจัดการจะ
คิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันในอัตราที่ไดตกลงกัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามราคาตลาด
ของวันทําการกอนหนาวันคํานวณ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลักทรัพยที่ใหยืมมีมูลคายุติธรรมจํานวน 6.78 ลานบาท และมูลคาของเงินสดที่นํามาเปน
หลักประกันจํานวน 8.08 ลานบาท ซึ่งเงินสดดังกลาวกองทุนมิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับ
กองทุน โดยไดนําเงินดังกลาวฝากธนาคารไวตางหาก เพื่อคืนใหกับผูยืมหลักทรัพย 

8. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนไดจายเงินปนผลดังนี้  

      (หนวย : บาท) 

วันปดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหนวยละ  รวม 

28 ตุลาคม 2564  1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564  0.11  1,430,000.00 

7 พฤษภาคม 2564  1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  0.05  650,000.00 

9 พฤศจิกายน 2563  1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563  0.04  520,000.00 

19 พฤษภาคม 2563  1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562  0.15  2,100,000.00 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 79,204,463.00 -  -  79,204,463.00 

 บาท 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 73,522,578.50 -  -  73,522,578.50 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้น
อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  79,204,463.00  79,204,463.00 

เงินฝากธนาคาร 703,433.76 -  -  703,433.76 
หลักประกันจากการใหยืม 

หลักทรัพย 8,083,934.40 -  -  8,083,934.40 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  815.93  815.93 

ลูกหนี้จากการใหยืมหลักทรัพย -  -  4,873.19  4,873.19 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
หนี้สินทางการเงิน 

ภาระผูกพันที่ตองคืนหลักประกัน 
จากการใหยืมหลักทรัพย -  -  8,083,934.40  8,083,934.40 

คาใชจายคางจาย -  -  50,065.85  50,065.85 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  853.37  853.37 

หนี้สินอื่น -  -  2,828.77  2,828.77 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  73,522,578.50  73,522,578.50 

เงินฝากธนาคาร 551,650.94 -  -  551,650.94 
หลักประกันจากการใหยืม 

หลักทรัพย 0.02 -  -  0.02 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  21.10  21.10 

ลูกหนี้จากการใหยืมหลักทรัพย -  -  121.26  121.26 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  48,051.82  48,051.82 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  21.36  21.36 

หนี้สินอื่น -  -  2,609.06  2,609.06 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตรา
สารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 
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กองทนุเปด Mtrack Energy ETF 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 79,204,463.00 99.16% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00% 
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 กองทนุเปด Mtrack Energy ETF 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 87,992,647.09 110.16% 
 เงินฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 471,510.00 0.59% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 471,510.00 0.59% 
 หุนสามัญ 78,732,953.00 98.57% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 78,732,953.00 98.57% 
 อืน่ๆ -8,132,809.20 -10.16% 
 ทรัพยสินอื่น 4,873.19 0.01% 
 หนี้สินอื่น -8,137,682.39 -10.17% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 79,859,837.89 100.00% 
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กองทนุเปด Mtrack Energy ETF 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 8,084,721.59 10.12% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 703,462.50 0.88% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 0.59% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 40,300 471,510.00 0.59% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 471,510.00 0.59% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 98.57% 
 บมจ. ปตท. 555,100 21,093,800.00 26.41% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 228,800 10,467,600.00 13.11% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 76,700 9,050,600.00 11.33% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 72,800 6,988,800.00 8.75% 
 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 237,900 6,423,300.00 8.04% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 54,600 4,845,750.00 6.07% 
 บมจ.บี.กริม เพาเวอร 50,700 2,053,350.00 2.57% 
 บมจ. ไทยออยล 39,000 1,930,500.00 2.42% 
 บมจ. ผลิตไฟฟา 9,100 1,597,050.00 2.00% 
 บมจ. ไออารพีซี 403,000 1,547,520.00 1.94% 
 บมจ. บานปู 135,200 1,433,120.00 1.79% 
 บมจ. ราช กรุป 27,300 1,228,500.00 1.54% 
 บมจ. บานปู เพาเวอร 58,500 1,006,200.00 1.26% 
 บมจ. กันกุลเอ็นจเินียริ่ง 172,900 968,240.00 1.21% 
 บมจ. นsาประปาไทย 78,000 889,200.00 1.11% 
 บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 88,400 866,320.00 1.08% 
 บมจ. ซีเค พาวเวอร 159,900 799,500.00 1.00% 
 บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 163,800            681,408.00 0.85% 
 บมจ. บีซีพีจ ี 55,900 670,800.00 0.84% 
 บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น 26,000 656,500.00 0.82% 
 บมจ. ซุปเปอรบลอก 543,400 516,230.00 0.65% 
 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี 33,800 510,380.00 0.64% 
 บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) 68,900 506,415.00 0.63% 
 บมจ. สยามแกส แอนด ปโตรเคมคีัลส 36,400 447,720.00 0.56% 
 บมจ. เอสพีซีจ ี 19,500            358,800.00 0.45% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร 75,400                     307,632.00 0.39% 
 บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนsาภาคตะวันออก 32,500 302,250.00 0.38% 
 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรงุเทพ 11,700 298,350.00 0.37% 
 บมจ. ลานนารีซอรสเซส 10,400 158,080.00 0.20% 
 บมจ. เด็มโก 14,300 54,340.00 0.07% 
 บมจ. สแกน อินเตอร จํากัด 23,400 48,672.00 0.06% 
 บมจ. เอสซีไอ อเีลคตรคิ 14,300 26,026.00 0.03% 
 รวมหุนสามญั 78,732,953.00 98.57% 
 ทรัพยสินอื่น 4,873.19 0.01% 
 หนี้สินอื่น -8,137,682.39 -10.17% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 79,859,837.89 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 13,000,000.00 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.1430 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด MTrack Energy ETF 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 575.02 0.7493 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 19.19 0.0250 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 8.21 0.0107 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 6.55 0.0085 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.10 0.0001 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 609.07 0.7936 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 76,743,224.66 บาท 
 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 12.01% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01 (9,306.93 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
 คานายหนา 
 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย ภัทร  จํากัด (มหาชน) 9,306.93 100.00 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 9,306.93 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด Mtrack Energy ETF 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
5 นายเมธวัฒน วองกิจ 
6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถือหุน 

นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดงันั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 

1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่วกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ

ควบหรือรวมกจิการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ

เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6 

บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง) 

- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น 

เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกนิ 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา

เปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกดิ dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน

กรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ

กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตsากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  
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- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 

- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด

ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 

20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่มีเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 

ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณเีปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม

ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทีเ่กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ

การทํารายการที่เกี่ยวของกัน 

- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่

เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคีวามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรอืวัตถุประสงคของบริษัท 

(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข 

(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบญัชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 

(ญ) กรณีอื่นๆ   ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. เอสพีซีจี SPCG 15 ม.ค. 64 1 1 8 0 1 

2 
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ 

BAFS 4 ก.พ. 64 1 1 2 0 1 

3 บมจ. ไออารพีซี IRPC 31 มี.ค. 64 1 1 6 0 1 

4 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี GPSC 2 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

5 บมจ. บานปู เพาเวอร BPP 2 เม.ย. 64 1 1 7 0 0 

6 บมจ. บานปู BANPU 2 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

7 บมจ. ราช กรุป RATCH 5 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

8 บมจ. บีซีพีจี BCPG 7 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

9 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

PTTEP 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

10 
บริษัท ปตท.นํามันและการคาปลีก 
จํากัด (มหาชน) 

OR 7 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

11 บมจ. บางจาก คอรปอเรช่ัน BCP 8 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

12 บมจ. ไทยออยล TOP 7 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

13 บมจ. ปตท. PTT 9 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

14 บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง SPRC 9 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

15 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป
เมนท 

GULF 9 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

16 บมจ. ทีทีดับบลิว TTW 8 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

17 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากร
นsาภาคตะวันออก 

EASTW 26 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

18 บมจ. ผลิตไฟฟา EGCO 19 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

19 บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง GUNKUL 28 เม.ย. 64 1 1 11 0 1 

20 บมจ. สแกน อินเตอร SCN 28 เม.ย. 64 1 1 7 0 0 

21 
บมจ. สยามแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส 

SGP 22 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

22 
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ 

BAFS 29 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

23 บมจ. บี.กริม เพาเวอร BGRIM 22 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

24 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี PTG 26 เม.ย. 64 1 1 9 0 1 

25 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด 
พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

WHAUP 20 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

26 บมจ. เด็มโก DEMCO 27 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

27 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ EA 23 เม.ย. 64 1 1 9 0 0 

28 บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค SCI 30 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

29 บมจ. ซุปเปอรบลอก SUPER 30 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

30 บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร TPIPP 21 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

31 บมจ. ลานนารีซอรสเซส LANNA 19 เม.ย. 64 1 1 8 1 1 

32 บมจ. เอสพีซีจี SPCG 19 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

33 บมจ. ซีเค พาวเวอร CKP 22 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

34 บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) ESSO 27 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

35 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป
เมนท 

GULF 25 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 

36 บมจ. บานปู BANPU 9 ส.ค. 64 1 1 3 0 0 

37 
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ 

BAFS 23 ก.ย. 64 1 1 2 0 1 

38 บมจ. ราช กรุป RATCH 21 ต.ค. 64 1 1 2 0 1 

39 บมจ. สแกน อินเตอร SCN 24 ธ.ค. 64 1 1 5 0 1 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 *** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก 
 ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง  
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3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 บมจ. เอสพีซีจี  SPCG 15 ม.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. บริการเช้ือเพลิง
การบินกรุงเทพ 

 BAFS 4 ก.พ. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน 
ครั้งท่ี1/2564 

วาระท่ี 3 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

3 บมจ. ไออารพีซี  IRPC 31 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

ระเบียนวาระท่ี 7 
เรื่อง พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 
บมจ. โกลบอล 
เพาเวอร ซินเนอรย่ี 

 GPSC 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

ระเบียนวาระท่ี 6 
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

5 บมจ. บานปู เพาเวอร  BPP 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

6 บมจ. บานปู  BANPU 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

 0 0  

7 บมจ. ราช กรุป  RATCH 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน 
ประจําป2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

8 บมจ. บีซีพีจี  BCPG 7 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

9 
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

10 
บริษัท ปตท.นํามันและ
การคาปลีก จํากัด 
(มหาชน) 

 OR 7 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 8 
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

11 
บมจ. บางจาก 
คอรปอเรช่ัน 

 BCP 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

12 บมจ. ไทยออยล  TOP 7 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจาป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

13 บมจ. ปตท.  PTT 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 เรื่อง 
พิจารณําเรื่อง 
อื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

14 
บมจ. สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง 

 SPRC 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

15 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอร
จี ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

16 บมจ. ทีทีดับบลิว  TTW 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

วาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

17 
บมจ. จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรนsา
ภาคตะวันออก 

 EASTW 26 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

18 บมจ. ผลิตไฟฟา  EGCO 19 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 8 
การพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

19 
บมจ. กันกุล 
เอ็นจิเนียริ่ง 

 GUNKUL 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

20 บมจ. สแกน อินเตอร  SCN 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

 0 0  

21 
บมจ. สยามแกส 
แอนด ปโตรเคมีคัลส 

 SGP 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

22 
บมจ. บริการ
เช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ 

 BAFS 29 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

 วาระท่ี 9 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

23 
บมจ. บี.กริม 
เพาเวอร 

 BGRIM 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 วาระท่ี 7 
พิจารณาเรื่องอื่น 
ๆ (ถามี) 

0 1  

 

 



 

39 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

24 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  PTG 26 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน 
ประจําป 2564 

วาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

25 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
ยูทิลิตี้ส แอนด พาว
เวอร จํากัด (มหาชน)  

 WHAUP 20 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

26 บมจ. เด็มโก  DEMCO 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

27 
บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์ 

 EA 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

28 
บมจ. เอสซีไอ 
อีเลคตริค 

 SCI 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

29 บมจ. ซุปเปอรบลอก  SUPER 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 10 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

30 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร 

 TPIPP 21 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

31 
บมจ. ลานนา 
รีซอรสเซส 

 LANNA 19 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2564 

วาระท่ี 5 
พิจารณาแตงตั้ง
กรรมการท่ีออก
ตามวาระ/วาระท่ี 
8 พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

1 1 

นายพอล 
ไฮนซฮูเกนโทเบลอร 
เขารวมประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทจํานวน 2 ครั้ง
ใน 8 ครั้ง 

32 บมจ. เอสพีซีจี  SPCG 19 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

33 บมจ. ซีเค พาวเวอร  CKP 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

 วาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

34 
 บมจ. เอสโซ 
(ประเทศไทย) 

 ESSO 27 เม.ย. 64 
 การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 วารท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 

 



 

40 กองทนุเปิด Mtrack Energy ETF 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

35 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 25 มิ.ย. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

36 บมจ. บานปู  BANPU 9 ส.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

37 
บมจ. บริการ
เช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ 

 BAFS 23 ก.ย. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 2/2564 

วาระท่ี 3 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

38 บมจ. ราช กรุป  RATCH 21 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

39 บมจ. สแกน อินเตอร  SCN 24 ธ.ค. 64 
ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 6 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

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

 

 

 

4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 ไมมี 

 


