กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา
หุ้นระยะยาว
รายงานประจําปี

ตังแต่วนั ที ตุลาคม
สินสุดวันที กันยายน

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
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วันที่ 6 ธันวาคม 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น ทหารไทย จํ า กั ด (บลจ. ทหารไทย) ขอนํ า ส ง รายงานประจํ า ป ระหว า งวันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว มายังผูถือหนวย
ลงทุน ทุกทาน
ในรอบปบัญชีที่ผานมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุนไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการอัตราการไดรับวัคซีนของโลก
รวมถึงการที่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใชเทคโนโลยีมากขึ้นจนบางธุรกิจเกิดการตองเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจมาเปนดิจิตอล
(Digital disruption) ทํ า ให บ างธุ ร กิ จ หรื อ บางอุ ต สาหกรรมได ป ระโยชน จ ากป จ จั ย ดั ง กล า ว รวมถึ ง การฟ น ตั ว ของผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อเทียบกับป 2563 ที่เริ่มเกิดการแพรระบาดของโควิด 19
สําหรับกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาวมีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 19.05% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38.02%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมกลับมาขยายตัวในป 2564 อยางคอยเปนคอยไปและมีความแตกตางในรายประเทศและ
อุตสาหกรรม โดยกลุมประเทศพัฒนาแลว ซึ่งไดรับวัคซีนในระดับที่เกิดภูมิคุมกันหมู และทําใหสามารถผอนคลายมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดไดเร็วกวาประเทศอื่น และเปนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการใชจายตางๆ
เพิ่มขึ้น สว นประเทศกําลังพัฒนานั้นก็เริ่มมีแนวโนมของอัตราของผูที่ไดรับวัคซีนที่ดีขึ้นเปนลําดับซึ่งคาดวาจะทําใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เศรษฐกิจไทยนั้นคาดวาในป 2564 นี้จะยังคงเติบโตในอัตราที่ต่ําอยูเนื่องจากการแพรระบาดหลายครั้งและครั้งลาสุด
ที่ทําใหมีการมาตรการปองกันที่เขมงวดเปนเวลานาน แตก็ยังไดภาคของการสงออกที่สามารถกลับมาขยายตัวไดดีโดยเฉพาะ
ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และน้ํามันและปโตรเลียม ที่มีคําสั่งซื้อฟนตัว และคาดวาในป 2565 นั้นจะ
สามารถกลับมาขยายตัวไดในอัตราที่ดีขึ้นจากการเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติสามารถเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
โดยมีเงื่อนไขการเขาประเทศที่เขมงวดนอยลง ซึ่งภาคการทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งของเศรษฐกิจไทย รวมถึง
คาดวาอัตราการไดรับวัคซีนของไทยจะสามารถถึงระดับที่เกิดภูมิคุมกันหมู หรือที่ระดับ 70% ของประชากร ไดภายในชวงไตร
มาสที่ 1 ป 2565 เปนอยางชา ประกอบกับการผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาดที่ไดเริ่มทยอยผอนคลายตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 เปนตนมา และถาอัตราการติดเชื้อหลังจากผอนคลายแลวอยูในระดับที่ภาคสาธารณสุขรับได ก็จะทําให
คาดวาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสามารถทยอยกลับมาจนถึงระดับกอนการแพรระบาดของโควิด 19 ได
ในรอบปบัญชีที่ผานมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุนไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการอัตราการไดรับวัคซีนของโลก
รวมถึงการที่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใชเทคโนโลยีมากขึ้นจนบางธุรกิจเกิดการตองเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจมาเปนดิจิตอล
(Digital disruption) ทํ า ให บ างธุ ร กิ จ หรื อ บางอุ ต สาหกรรมได ป ระโยชน จ ากป จ จั ย ดั ง กล า ว รวมถึ ง การฟ น ตั ว ของผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อเทียบกับป 2563 ที่เริ่มเกิดการแพรระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะหุนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เปนพวกหุนเติบโตบางบริษัทและบางอุตสาหกรรมมีผลประกอบการที่เติบโตในอัตราที่สูง
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในป 2565 คาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมที่จะ
สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงของไทยดวยอยางตอเนื่อง รวมถึงหุนกลุมเติบโตที่
จะยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการในอัตราที่ดีไดตอเนื่อง แตคาดวาจะมีความผันผวนในระดับที่สูงอยู จากการแพร
ระบาดที่อาจจะเกิดการกลายพันธุของเชื้อไวรัสอีกรอบไดและการลดการทํา QE ของธนาคารกลางตางๆ โดยเฉพาะของ
สหรัฐอเมริกา และความเสี่ยงของการแพรระบาดในไทยหลังจากการเปดประเทศแลว
นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หนวย Infra และ/หรือ หนวย Propertyรวมถึง
หลักทรัพยอื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ขางตน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของ Model
ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดย
การนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย
2 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

เพื่อใหความผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับต่ํา (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand
Mid / Small Cap (Total Return)
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพั ฒ นา/เปลี่ ย นแปลง Model ที่ อ าจพั ฒ นาโดยบริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผูพัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงคการลงทุนเชนเดิม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
Model การลงทุนของกองทุน ณ ปจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย เพื่อใหความผันผวนของพอรต
การลงทุ น โดยรวมอยู ใ นระดั บ ต่ํ า (Minimum Variance) เมื่ อ เที ย บกั บ ดั ช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total
Return)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหง
สิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมี
เปาหมายที่จะสราง portfolio ที่มคี าความผันผวนต่ําเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสีย่ งตางประเทศ
นโยบายการกูย มื (ถามี) : ไมมี
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา: ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non- Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :
กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น ตาม Model ที่ พั ฒ นาโดย FTSE Group (FTSE) ที่ เ รี ย กว า FTSE Thailand Mid / Small Cap
MinimumVariance (Total Return) เพื่อใหความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมอยูในระดับต (Minimum Variance)
เมื่อเทียบกับดัชนีอางอิง
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) : ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ย นแปลงตัว ชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัด การเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/
อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศใน
เว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) ที่อางอิงกับผลตอบแทนของหุน หรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลีย่ ในรอบป
บัญชี ไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สวนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนใน หนวย Infra และ/หรือ หนวย Property และ/หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ตราสาร
แหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรือใหความเห็นชอบ โดยการลงทุนนั้นจะตองเปนไปในลักษณะที่ไมทํ าให
กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุนสํามัญ หรือตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 65 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หนวย Infra และ/หรือ หนวย Property รวมถึงหลักทรัพยอื่นที่
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีจะไมนอยกวารอยละ
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ขางตน ในสัดสวนที่ ใกลเคียงกับน}หนักที่ เปนสวนประกอบของ Model ที่
พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดย
การนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย
เพื่อใหความผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับต่ํา (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand
Mid / Small Cap (Total Return)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผูพัฒนาโปรแกรมราย
อื่น โดยยังคงวัตถุประสงคการลงทุนเชนเดิม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เปนดัชนีที่จดั ทําขึ้นโดย FTSE Group
(FTSE) ซึ่งไดคดั เลือกหลักทรัพยที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยเกณฑการระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ไดทําการจัดอันดับหลักทรัพยจากภูมิภําคเอเชีย
แปซิฟก(ไมรวมประเทศญี่ปุน) โดยเรียงตามมูลคาราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากสุดไปนอยสุด ซึ่งหลักทรัพย
ที่อยูในชวงมากกวารอยละ 68 ถึงรอยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเปนหลักทรัพยที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปดเผยใน website ของบลจ.ทหารไทย
(www.tmbameastspring.com)
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนไปใชดัชนีอื่นใดแทน ใน
กรณี ที่ ดั ช นี ดั ง กล า วถูก ยกเลิ กหรือ ไมมี การคํา นวณ โดยดั ช นี ที่ ใช อา งอิ ง จะต อ งเป นดั ชนี ที่ใ ชวัด ผลตอบแทนการลงทุน
หลักทรัพยตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)
FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เปน Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่
จัดทําขึ้นโดยการนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือก
หลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรา งความผั นผวนของพอรต การลงทุน โดยรวมให มีคาความผันผวนอยูในระดั บ ต
(Minimum Variance) ซึ่ ง การคํ า นวณจะสอดคล อ งกั บ หลั ก การของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ ใ ช
ผลตอบแทนรายวันยอนกลับไป 2 ปเพื่อคํานวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑของ FTSE ซึ่งรายชื่อ
หลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 6 เดือน
การปรับรายชือ่ หลักทรัพย
FTSE จะทําการปรับรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพยใหมในสัปดาหที่สี่ของเดือน
มีนาคม และในสัปดาหที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้กองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพยใหม
ใหสอดคลองกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย
กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio
management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) เชนการทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับ
ราคาตราสาร /ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุน
รวมอาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต
กวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted
Securities)
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ไมมี
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ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็ บ ไซต (Website) อี เ มล (Email Address) เบอร โ ทรศั พ ท แ ละเบอร โ ทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง
1. Website และ Email Address

ขอมูลปจจุบัน
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

ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการ
จัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมี
ผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
32nd Floor, Abdulrahim Place,
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
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ที่อยูใหม
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

ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 ก.ย. 30 ก.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64
63

30 ก.ย.
62

28 ก.ย.
61

29 ก.ย.
60*

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.389

10.7948

10.5122

10.5922

9.9967

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

11.1779

9.389

10.7948

10.5122

10.5922

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

+19.05% -12.99%

+2.67%

-0.76%

+5.96%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

+38.02% -18.21%

-3.39%

+3.18% +11.88%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

215

186

124

72

5

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

275

215

186

124

72

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

246

208

140

115

61

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+19

+59

+59

+54

+69

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป** (Average redemption rate)

0.04%

0.07%

0.06%

0.08%

3.14%

** เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย
* นับตั้งแตวันที่ 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย 60
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TMBTMSMVLTF

40.00%

Benchmark 1 Return

30.00%

25.79%
20.00%

15.96%
11.82%

10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
22-Nov-16

30-Sep-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุน ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
กองทุน
รอยละตอป
(30 มิ.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (30 ก.ย. 63) (28 ก.ย. 61) (21 พ.ย. 59)
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต}า
-0.07%
+3.68%
+19.05%
+2.06%
+2.32%
หุนระยะยาว
เกณฑมาตรฐาน ***
-0.71%
+0.46%
+38.02%
+2.90%
+4.83%
*** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข า พเจ า ได ก ล า วไว ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุน กํา หนดโดยไดรับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดว ย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต ไมไดเป น การ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํ า คั ญ ที่ มี อ ยู ไ ด เ สมอไป ข อ มู ล ที ่ ข ั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาดและถื อ ว า มี
สาระสํา คั ญ เมื่ อ คาดการณ ไ ด อยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และ
ไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิด ขอ สงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดํา เนินงานตอเนื่อ งหรือไม ถา ขา พเจา ไดขอ
สรุป วา มีค วามไมแ นน อนที่มีส าระสํา คัญ ขา พเจา ตอ งกลา วไวใ นรายงานของผูส อบบัญ ชีข องขา พเจา โดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นางสาวชมภูนุช แซแต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564

13 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
บาท
สิ นทรั พย
เงิ นลงทุ นแสดงดวยมู ลคายุ ติธ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน วยลงทุ น
รวมสิ นทรั พย
หนี้สิน
เจาหนี้ จากการรั บซื้อคืนหน วยลงทุ น
คาใชจายคางจาย
ภาษี เงิ นไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ :
ทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ น
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กํา ไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ ตอหน วย
จํานวนหน วยลงทุ นที่ จําหน ายแล วทั้ งหมด ณ วันสิ้ นป (หน วย)

14 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

หมายเหตุ
6
3, 4, 5

2564

2563

271,347,006.72
4,516,626.20

211,429,363.89
4,238,435.09

784.70
64,500.15
275,928,917.77

528.11
215,668,327.09

441,330.56
333,699.03
117.71
20,554.36
795,701.66
275,133,216.11

100,000.00
257,014.86
79.22
12,268.13
369,362.21
215,298,964.88

246,140,347.46

229,308,319.89

13,252,947.00
15,739,921.65
275,133,216.11

11,601,399.45
(25,610,754.46)
215,298,964.88

11.1779
24,614,034.6300

9.3890
22,930,831.8790

6
5

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํ า หรั บป สิ้ นสุ ดวั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
บาท
รายได
รายไดเงิ นป นผล
รายไดดอกเบี้ ย
รายไดคาธรรมเนี ยมในการซื้อขายหน วยลงทุ น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนี ยมการจัดการ
คาธรรมเนี ยมผู ดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน
คาใชจายอื่ น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

หมายเหตุ
3
5

2564

2563

10,276,635.31
2,370.87
64,024.09
10,343,030.27

8,605,343.30
9,360.14
118,757.39
8,733,460.83

3,291,565.45
65,831.42
384,011.92
3,741,408.79
6,601,621.48

2,788,518.59
55,770.35
223,081.57
300.00
3,067,670.51
5,665,790.32

รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยังไม เกิ ดขึ้ นจากเงิ นลงทุ น
รวมรายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุ นที่ เกิ ดขึ้ นและที่ ยังไม เกิ ดขึ้ น

8,848,256.52
25,901,153.75
34,749,410.27

(18,824,566.04)
(17,009,038.94)
(35,833,604.98)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนิ นงานก อนภาษี เงิ นได
หัก ภาษี เงิ นได
3
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนิ นงานหลั งหั กภาษี เงิ นได

41,351,031.75
(355.64)
41,350,676.11

(30,167,814.66)
(1,404.03)
(30,169,218.69)

15 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

3
5
5

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พย สุ ทธิ
สํ า หรั บป สิ้ นสุ ดวั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรั พย สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้ นของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหวางป
การลดลงของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหวางป
การเพิ่มขึ้ นของสิ นทรั พย สุทธิ ในระหวางป
สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันตนป
สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันปลายป

2564

2563

41,350,676.11
41,243,493.57
(22,759,918.45)
59,834,251.23
215,298,964.88
275,133,216.11

(30,169,218.69)
88,928,074.86
(29,837,010.20)
28,921,845.97
186,377,118.91
215,298,964.88

หน วย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหน วยลงทุ น
(มู ลคาหน วยละ 10 บาท)
หน วยลงทุ น ณ วันตนป
บวก : หน วยลงทุ นที่ ขายในระหวางป
หัก : หน วยลงทุ นที่ รับซื้อคืนในระหวางป
หน วยลงทุ น ณ วันปลายป

16 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

22,930,831.8790
3,867,730.8967
(2,184,528.1457)
24,614,034.6300

17,265,437.4389
8,829,178.7096
(3,163,784.2695)
22,930,831.8790

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 25 64
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุ นและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
ชื่อหลั กทรั พย
หุ นสามั ญ
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิ สโก ไฟแนนเชียลกรุ ป จํากั ด (มหาชน)
ธุ ร กิ จ การเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริ ษัท ปู นซีเมนตนครหลวง จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ทิ ปโก แอสฟลท จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
พาณิ ช ย
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ าส จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท เมก า ไลฟไซแอ็ นซ จํากั ด (มหาชน)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จัสมิ น อิ นเตอร เนชั่นแนล จํากั ด (มหาชน)
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ ต จัสมิ น
บริ ษัท สามารถคอร ปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรู คอร ปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
ชิ้ น ส วนอิ เล็ กทรอนิ ก ส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

17 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

จํานวนหน วย

73,600
72,200
217,200
152,800
39,574
97,000
173,600
3,952,800
5,100
34,300
975,400
12,800
1,167,900
1,237,772
320,837
266,400
109,700
1,000

มู ลคายุ ติธ รรม
(บาท)
9,126,75 0.00
2,502,400.00
6,624,350.00
7,812,080.00
2,693,280.00
5,118,800.00
20,889,214.00
6,371,414.00
1,784,800.00
5,815,600.00
6,917,400.00
1,821,5 90.00
106,590.00
1,715,000.00
34,123,209.30
12,582,660.00
528,000.00
3,340,194.00
12,377,720.00
2,213,775.30
2,664,000.00
416,860.00
79,000.00
79,000.00

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น

3.36
0.92
2.44
2.88
0.99
1.89
7.70
2.35
0.66
2.14
2.55
0.67
0.04
0.63
12.5 7
4.64
0.19
1.23
4.56
0.82
0.98
0.15
0.03
0.03

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 25 64

ชื่อหลั กทรั พย
สื่ อและสิ่ งพิ ม พ
บริ ษัท เมเจอร ซีนีเพล็ กซ กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนื อ ชุดที่ 1
การไฟฟาฝ ายผลิ ตแห งประเทศไทย
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ราช กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที พีไอ โพลี น เพาเวอร จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บริ ษัท เอ็ มเค เรสโตรองต กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยยู เนี่ ยน กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริษัท นา} มันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสป ทอล จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลบํา รุ งราษฎร จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ธนบุ รี เฮลท แคร กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
ประกั น ภั ย และประกั น ชี วิ ต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที คิวเอ็ ม คอร ปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)

18 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

จํานวนหน วย

40,100

999,500
533,700
45,700
326,900
1,339,300
1,007,400
101,281
601,300
384,100
94,600
65,100
3,228,600
367,900
109,800
28,100

มู ลคายุ ติธ รรม
(บาท)
866,160.00
866,160.00
40,176,879.00
12,293,850.00
2,593,782.00
2,067,925.00
5,655,370.00
5,678,632.00
11,887,320.00
30,469,868.5 0
5,418,533.50
13,048,210.00
12,003,125.00
35 ,424,35 1.00
2,024,440.00
9,211,650.00
12,139,536.00
12,048,725.00
6,120,65 0.00
3,184,200.00
2,936,450.00

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น
0.32
0.32
14.80
4.53
0.96
0.76
2.08
2.09
4.38
11.23
2.00
4.81
4.42
13.05
0.75
3.39
4.47
4.44
2.25
1.17
1.08

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 25 64

ชื่อหลั กทรั พย

จํานวนหน วย

พั ฒ นาอสั งหาริ มทรั พย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
64,900
บริ ษัท บางกอกแลนด จํากั ด (มหาชน)
409,300
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากั ด (มหาชน)
188,400
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
274,500
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
12,100
บริ ษัท ควอลิ ตี้เฮ าส จํากั ด (มหาชน)
3,509,000
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
325,000
ขนส งและโลจิ ส ติ ก ส
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานระบบขนส งมวลชนทางราง บี ทีเอสโกรท 2,052,100
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
1,543,400
วั ส ดุ อุ ต สาหกรรมและเครื่ อ งจั ก ร
บริ ษัท สตาร ค คอร เปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
2,772,900
กองทุ น รวมอสั งหาริ มทรั พย และกองทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั งหาริ มทรั พย
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย CPN รีเทล โกรท
409,100
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย อิมแพ็คโกรท
480,100
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดับบลิ วเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท
911,328
รวมหุ นสามั ญ
ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) - W1
19,004
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) - W2
12,468
บริ ษัท สามารถคอร ปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน) - W3
72,572
รวมใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 268,960,419.15 บาท)

19 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

มู ลคายุ ติธ รรม
(บาท)
20,009,073.00
528,935.00
442,044.00
915,624.00
3,815,550.00
157,300.00
7,649,620.00
6,500,000.00
21,087,416.00
9,357,576.00
11,729,840.00
13,864,5 00.00
13,864,500.00
29,027,205 .60
8,427,460.00
9,025,880.00

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น
7.38
0.19
0.16
0.34
1.41
0.06
2.82
2.40
7.77
3.45
4.32
5 .11
5.11
10.71
3.11
3.33

11,573,865.60
270,897,946.40

4.27
99.83

210,944.40
132,160.80
105,955.12
449,060.32

0.08
0.05
0.04
0.17

271,347,006.72

100.00

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
ชื่อหลั กทรั พย
หุ นสามั ญ
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิ สโก ไฟแนนเชียลกรุ ป จํากั ด (มหาชน)
ธุ ร กิ จ การเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริ ษัท ปู นซีเมนตนครหลวง จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ทิ ปโก แอสฟลท จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จัสมิ น อิ นเตอร เนชั่นแนล จํากั ด (มหาชน)
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ ต จัสมิ น
บริ ษัท สามารถคอร ปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชิ้ น ส วนอิ เล็ กทรอนิ ก ส
บริ ษัท เดลตา อี เลคโทรนิ คส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สื่ อและสิ่ งพิ ม พ
บริ ษัท เมเจอร ซีนีเพล็ กซ กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
บริ ษัท บ านปู เพาเวอร จํากั ด (มหาชน)
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนื อ ชุดที่ 1
การไฟฟาฝ ายผลิ ตแห งประเทศไทย
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหน วย

มู ลคายุ ติธรรม
(บาท)

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น

12,700

4,480,425.00
1,426,800.00
3,053,625.00
4,748,910.00
3,532,560.00
1,216,350.00
19,686,335.00
5,147,343.00
1,740,400.00
5,473,750.00
7,324,842.00
22,987,934.34
2,496,150.00
5,523,800.00
9,696,384.00
3,478,290.34
1,793,310.00
1,580,650.00
1,580,650.00
2,436,600.00
2,436,600.00
38,056,949.00
166,370.00

2.12
0.68
1.44
2.25
1.67
0.58
9.30
2.43
0.82
2.59
3.46
10.88
1.18
2.61
4.59
1.65
0.85
0.75
0.75
1.15
1.15
17.99
0.08

815,700
1,834,500

9,625,260.00
4,109,280.00

4.55
1.94

49,200
47,900
287,200
45,900
43,074
114,500
145,000
5,466,300
77,400
1,945,000
1,020,672
721,637
317,400
10,100
157,200

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563

ชื่อหลั กทรั พย
บริ ษัท ราช กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซุปเปอร เอนเนอร ยี คอร เปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ที พีไอ โพลี น เพาเวอร จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ อ งดื่ม
บริ ษัท เอ็ มเค เรสโตรองต กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยยู เนี่ ยน กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
บริษัท นา} มันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ธนบุ รี เฮลท แคร กรุ ป จํากั ด (มหาชน)
ประกั น ภัย และประกั น ชี วิ ต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
พั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย
บริ ษัท บางกอกแลนด จํากั ด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากั ด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิ ตี้เฮ าส จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ขนส งและโลจิ ส ติ ก ส
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานระบบขนส งมวลชนทางราง บี ทีเอสโกรท
กองทุ นรวมโครงสร างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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จํานวนหน วย
80,900
273,000
276,500
1,181,100
765,500
126,681
711,000
372,100
91,800
3,008,300
470,900
6,300
696,100
6,300
475,100
1,517,200
298,800
525,000
1,512,800
965,900

มู ลคายุ ติธรรม
(บาท)
4,065,225.00
5,323,500.00
232,260.00
4,889,754.00
9,645,300.00
27,935,930.75
5,795,655.75
9,954,000.00
12,186,275.00
24,722,610.00
8,743,950.00
7,219,920.00
8,758,740.00
110,880.00
110,880.00
14,433,297.00
689,139.00
26,208.00
5,748,710.00
3,337,840.00
4,631,400.00
21,222,135.00
2,782,500.00
8,925,520.00
9,514,115.00

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น
1.92
2.52
0.11
2.31
4.56
13.21
2.74
4.71
5.76
11.70
4.14
3.42
4.14
0.05
0.05
6.83
0.33
0.01
2.72
1.58
2.19
10.04
1.32
4.22
4.50

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563

ชื่อหลั กทรั พย

จํานวนหน วย

มู ลคายุ ติธรรม
(บาท)
29,026,707.80
6,073,160.00

ร อยละของ
มู ลคาเงิ นลงทุ น

กองทุ น รวมอสั งหาริ มทรั พย และกองทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั งหาริ มทรั พย
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย CPN รีเทล โกรท
248,900
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย
เพื่ออุ ตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้
654,500
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย อิมแพ็คโกรท
219,800
ทรั สตเพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดับบลิ วเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท
677,046
รวมหุ นสามั ญ

9,681,757.80
211,429,363.89

4.58
100.00

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 234,943,930.07 บาท)

211,429,363.89

100.00
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9,359,350.00
3,912,440.00

13.73
2.87
4.43
1.85

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุ นเป ดที เอ็ มบี ไทย มิ ด สมอล ผั นผวนต่ํ า หุ นระยะยาว (“กองทุ น”) จดทะเบี ยนเป นกองทุ นรวมกั บสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุน รวมโครงสรา งพื้น ฐาน และ/หรือ กองทุน รวมอสัง หาริม ทรัพ ยที่จ ดทะเบีย นซื้อ ขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง
เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อ
ขายครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไร
หรือขาดทุน
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
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้
บาท

5.

2564

2563

ซื้อเงินลงทุน

112,971,863.35

226,733,053.05

ขายเงินลงทุน

87,803,630.79

152,703,823.14

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดีย วกัน กับ บริษัท จัด การและกองทุน รายการที่สํา คัญ ดัง กลา วสํา หรับ ปสิ้น สุด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2564 และ
2563 มีดังตอไปนี้
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บาท
2564

2563

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

3,291,565.45

2,788,518.59

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

384,011.92

223,081.57

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
- ในฐานะผูออกหลักทรัพย
ซื้อเงินลงทุน

-

2,817,497.38

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

-

3,440,188.24

ราคาตลาด

รายไดเงินปนผล

-

59,339.25

ตามที่ประกาศจาย

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

12,032,433.00

3,729,745.00

ราคาตลาด

-

ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2564

2563

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

301,855.16

240,389.71

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

35,432.71

19,231.15

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

6.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การประมาณมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
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- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่
1)
- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด)
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
(ขอมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

271,347,006.72

-

-

271,347,006.72

สินทรัพย
ตราสารทุน

บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

211,429,363.89

-

-

211,429,363.89

สินทรัพย
ตราสารทุน

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้
ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม

-

-

271,347,006.72

4,516,626.20

-

-

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

-

-

784.70

784.70

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน

-

-

64,500.15

64,500.15

เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

-

-

441,330.56

441,330.56

คาใชจายคางจาย

-

-

333,699.03

333,699.03

ภาษีเงินไดคางจาย

-

-

117.71

117.71

หนี้สินอื่น

-

-

20,554.36

20,554.36

เงินฝากธนาคาร

271,347,006.72
4,516,626.20

หนี้สินทางการเงิน

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม

-

-

211,429,363.89

4,238,435.09

-

-

-

-

528.11

528.11

เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

-

-

100,000.00

100,000.00

คาใชจายคางจาย

-

-

257,014.86

257,014.86

ภาษีเงินไดคางจาย

-

-

79.22

79.22

หนี้สินอื่น

-

-

12,268.13

12,268.13

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

211,429,363.89
4,238,435.09

หนี้สินทางการเงิน
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ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงิน และตลาดทุ น ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
ของผูอ อกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
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คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุน ระยะยาว
สําหรับระยะเวลา1 ปของรอบปบญ
ั ชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2563

ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2563

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

3,291.57

1.3366

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

65.83

0.0267

คานายทะเบียน (Registrar fee)

384.01

0.1559

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

0.36

0.0001

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

3,741.77

1.5193

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
เทากับ 246,257,417.52 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 35.36%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.04% (101,689.18 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
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คานายหนา
(บาท)
48,093.77
26,127.96
12,424.71
4,768.43
3,320.42
2,770.09
1,702.34
1,665.92
815.54
101,689.18

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคา
นายหนาทั้งหมด
47.29
25.69
12.22
4.69
3.27
2.73
1.67
1.64
0.80
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุน ระยะยาว
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1 กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5
นายเมธวัฒน วองกิจ
6
นายสมิทธ ศักดิ์กําจร

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 Capital Nomura Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Phatra Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 TISCO Securities Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 RHB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 KTB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 Thanachart Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียง
ทุกครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถ ือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับ
ดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน
6 บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัท
อื่น เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม)
(พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน
หรือกระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน)
เกิน 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การ
เพิ่มทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดี
หรือผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

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

1

บมจ. เอ็ม บี เค

MBK

18 พ.ย. 63

1

1

9

0

1

2

SPCG

15 ม.ค. 64

1

1

8

0

1

FTREIT

27 ม.ค. 64

1

1

5

0

1

4

บมจ. เอสพีซีจี
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

DTAC

26 มี.ค. 64

1

1

6

0

1

5

บมจ. ไทยคม

THCOM

26 มี.ค. 64

1

1

6

0

1

6

บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท

LPN

25 มี.ค. 64

1

1

7

0

1

7

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง

SCCC

25 มี.ค. 64

1

1

5

0

1

8

บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย)

DELTA

31 มี.ค. 64

1

1

5

0

0

9

บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

STA

2 เม.ย. 64

1

1

8

0

1

10

บมจ. บานปู เพาเวอร

BPP

2 เม.ย. 64

1

1

7

0

0

11

บมจ. ราช กรุป

RATCH

5 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

12

บมจ. ไทยยูเนียน กรุป

TU

5 เม.ย. 64

1

1

8

0

0

13

บมจ. จีเอฟพีที

GFPT

8 เม.ย. 64

1

1

5

0

0

14

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

MAJOR

9 เม.ย. 64

1

1

8

0

1

15

บมจ. ทิปโกแอสฟลท

TASCO

8 เม.ย. 64

1

1

15

0

0

16

บมจ. ทีทีดับบลิว

TTW

8 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

17

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

BLA

28 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

18

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป

M

27 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

19

บมจ. ศุภาลัย

SPALI

21 เม.ย. 64

1

1

7

0

0

20

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

TISCO

22 เม.ย. 64

1

1

8

0

0

21

บมจ. การบินกรุงเทพ

BA

19 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

22

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

BH

28 เม.ย. 64

1

1

8

0

1

23

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

GUNKUL

28 เม.ย. 64

1

1

11

0

1

3

34 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

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

24

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

TPIPL

22 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

25

บมจ. ควอลิตี้เฮาส

QH

22 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

26

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

27 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

27

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน

CHG

23 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

28

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล

JAS

26 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

29

SUPER

30 เม.ย. 64

1

1

8

0

1

THG

23 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

31

บมจ. ซุปเปอรบลอก
บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด
(มหาชน)
บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)

TOA

23 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

32

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร

TPIPP

21 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

33

บมจ. น}ามันพืชไทย

TVO

23 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

34

บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

SAMART

27 เม.ย. 64

1

1

13

0

1

35

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG

19 เม.ย. 64

1

1

8

0

1

36

บมจ. เอ็ม บี เค
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
โกรท
บมจ. บางกอกแลนด

MBK

21 เม.ย. 64

1

1

14

0

1

WHART

14 มิ.ย. 64

1

1

8

0

1

BLAND

22 ก.ค. 64

1

1

6

0

1

30

37
38
หมายเหตุ

*

หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน

** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง

35 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

1

บมจ. เอ็ม บี เค

MBK

18 พ.ย. 63

2

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG

15 ม.ค. 64

3

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม
เฟรเซอรส
พร็อพเพอรตี้

FTREIT

27 ม.ค. 64

4

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

5

บมจ. ไทยคม

6

บมจ. แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท

7
8
9
10

บมจ. ปูนซีเมนต
นครหลวง
บมจ. เดลตา
อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย)
บมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี
บมจ. บานปู
เพาเวอร

DTAC

26 มี.ค. 64

THCOM

26 มี.ค. 64

LPN

25 มี.ค. 64

SCCC

25 มี.ค. 64

DELTA

31 มี.ค. 64

STA

2 เม.ย. 64

BPP

2 เม.ย. 64

11

บมจ. ราช กรุป

RATCH

5 เม.ย. 64

12

บมจ. ไทยยูเนียน
กรุป

TU

5 เม.ย. 64

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

การประชุมสามัญผู
ถือหนวยทรัสต
ประจําป 2564

การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญป
รัจําป 2564

0

1

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

36 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

งด
คัดคาน ออก
เสียง

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

13

บมจ. จีเอฟพีที

GFPT

8 เม.ย. 64

14

บมจ. เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป

MAJOR

9 เม.ย. 64

15

บมจ. ทิปโกแอสฟลท

TASCO

8 เม.ย. 64

16

บมจ. ทีทีดับบลิว

TTW

8 เม.ย. 64

BLA

28 เม.ย. 64

M

27 เม.ย. 64

SPALI

21 เม.ย. 64

TISCO

22 เม.ย. 64

BA

19 เม.ย. 64

BH

28 เม.ย. 64

17
18
19
20
21

บมจ. กรุงเทพ
ประกันชีวิต
บมจ. เอ็มเค
เรสโตรองต กรุป
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป
บมจ. การบิน
กรุงเทพ

22

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร

23

บมจ. กันกุล
เอ็นจิเนียริ่ง

24

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

TPIPL

22 เม.ย. 64

25

บมจ. ควอลิตี้เฮาส

QH

22 เม.ย. 64

26

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

27 เม.ย. 64

27

บมจ. โรงพยาบาล
จุฬารัตน

CHG

23 เม.ย. 64

28

บมจ. จัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล

JAS

26 เม.ย. 64

29

บมจ. ซุปเปอรบลอก

SUPER

30 เม.ย. 64

GUNKUL

28 เม.ย. 64

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจาป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 28 ปะ
จําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจาป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

37 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

วาระที่ 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ
ถามี)
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
(ถามี)

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 9 เรื่องการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

30
31

ชือ่ บริษทั
บริษัท ธนบุรี
เฮลทแคร กรุป จํากัด
(มหาชน)
บมจ. ทีโอเอ เพนท
(ประเทศไทย)

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

THG

23 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

TOA

23 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
(ถามี)
วาระที่ 12 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

32

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
เพาเวอร

TPIPP

21 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

33

บมจ. น}ามันพืชไทย

TVO

23 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564

34

บมจ. สามารถคอร
ปอเรชั่น

SAMART

27 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564

35

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG

19 เม.ย. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564

36

บมจ. เอ็ม บี เค

MBK

21 เม.ย. 64

37

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท

WHART

14 มิ.ย. 64

38

บมจ. บางกอกแลนด

BLAND

22 ก.ค. 64

การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564
การประชุมวิสามัญผู
ถือหนวยทรัสตเพื่อ
การลงทุน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ครั้งที่ 1/2564
การประชุมผูสามัญ
ถือหุน ครั้งที่ 49

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

เหตุผล

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไม
มี
รายละเอียดวาระการประชุม

38 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
งด
สนับสนุน คัดคาน ออก
เสียง

ลําดับ

เหตุผล

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

X

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2563 และจายเงินปนผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด
ยอย ประจําป 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2563
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
ประจําป 2564
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

X

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

39 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

X
X

X
X
X
X
X

เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระ
การประชุม

