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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   6 ธันวาคม 2564 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี  

1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือ
หนวยลงทุน ทุกทาน  

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุนไทยน้ันปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการอัตราการไดรับวัคซีนของโลก
รวมถึงการท่ีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปใชเทคโนโลยีมากข้ึนจนบางธุรกิจเกิดการตองเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจมาเปนดิจิตอล 
(Digital disruption) ทําใหบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมไดประโยชนจากปจจัยดังกลาว รวมถึงการฟนตัวของผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเม่ือเทียบกับป 2563 ท่ีเร่ิมเกิดการแพรระบาดของโควิด 19 

สําหรับกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตZา เพ่ือการเลี้ยงชีพมีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึน 19.11% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total 
Return) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 38.02% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
ขอแสดงความนับถือ 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด 
สมอล ผันผวนตZา เพื่อการเลี้ยงชีพ 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมกลับมาขยายตัวในป 2564 อยางคอยเปนคอยไปและมีความแตกตางในรายประเทศและ 
อุตสาหกรรม โดยกลุมประเทศพัฒนาแลว ซึ่งไดรับวัคซีนในระดับท่ีเกิดภูมิคุมกันหมู และทําใหสามารถผอนคลายมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดไดเร็วกวาประเทศอ่ืน และเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการใชจายตางๆ 
เพ่ิมข้ึน สวนประเทศกําลังพัฒนาน้ันก็เร่ิมมีแนวโนมของอัตราของผูท่ีไดรับวัคซีนท่ีดีข้ึนเปนลําดับซึ่งคาดวาจะทําใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
 เศรษฐกิจไทยน้ันคาดวาในป 2564 น้ีจะยังคงเติบโตในอัตราท่ีตํ่าอยูเน่ืองจากการแพรระบาดหลายคร้ังและคร้ังลาสุดท่ี
ทําใหมีการมาตรการปองกันท่ีเขมงวดเปนเวลานาน แตก็ยังไดภาคของการสงออกท่ีสามารถกลับมาขยายตัวไดดีโดยเฉพาะใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และนํ้ามันและปโตรเลียม ท่ีมีคําสั่งซื้อฟนตัว และคาดวาในป 2565 น้ันจะสามารถ
กลับมาขยายตัวไดในอัตราท่ีดีข้ึนจากการเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติสามารถเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยโดยมี
เง่ือนไขการเขาประเทศท่ีเขมงวดนอยลง ซึ่งภาคการทองเท่ียวเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงของเศรษฐกิจไทย รวมถึงคาดวา
อัตราการไดรับวัคซีนของไทยจะสามารถถึงระดับท่ีเกิดภูมิคุมกันหมู หรือท่ีระดับ 70% ของประชากร ไดภายในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 
2565 เปนอยางชา ประกอบกับการผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาดท่ีไดเร่ิมทยอยผอนคลายต้ังแตเดือนตุลาคม 
2564 เปนตนมา และถาอัตราการติดเชื้อหลังจากผอนคลายแลวอยูในระดับท่ีภาคสาธารณสุขรับได ก็จะทําใหคาดวาระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสามารถทยอยกลับมาจนถึงระดับกอนการแพรระบาดของโควิด 19 ได  

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุนไทยน้ันปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการอัตราการไดรับวัคซีนของโลก
รวมถึงการท่ีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปใชเทคโนโลยีมากข้ึนจนบางธุรกิจเกิดการตองเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจมาเปนดิจิตอล 
(Digital disruption) ทําใหบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมไดประโยชนจากปจจัยดังกลาว รวมถึงการฟนตัวของผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเม่ือเทียบกับป 2563 ท่ีเร่ิมเกิดการแพรระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะหุนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีเปนพวกหุนเติบโตบางบริษัทและบางอุตสาหกรรมมีผลประกอบการท่ีเติบโตในอัตราท่ีสูง 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในป 2565 คาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมท่ีจะ
สามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดตอเน่ืองตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงของไทยดวยอยางตอเน่ือง รวมถึงหุนกลุมเติบโตท่ีจะ
ยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการในอัตราท่ีดีไดตอเน่ือง แตคาดวาจะมีความผันผวนในระดับท่ีสูงอยู จากการแพรระบาดท่ี
อาจจะเกิดการกลายพันธุของเชื้อไวรัสอีกรอบไดและการลดการทํา QE ของธนาคารกลางตางๆ โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา 
และความเสี่ยงของการแพรระบาดในไทยหลังจากการเปดประเทศแลว 
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นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หนวย Infra และ/หรือ หนวย Propertyรวมถึง

หลักทรัพยอ่ืน ท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ขางตน ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกับนํ้าหนักท่ีเปนสวนประกอบของ Model 
ท่ีพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ีเรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดย
ก ารนํ าห ลั ก ท รัพ ย ใ น ดั ช นี  FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เ ข าสู ตรก ารคํ าน ว ณเ พ่ื อคั ด เ ลื อก
หลักทรัพย เพ่ือใหความผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับตํ่า (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE 
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

ท้ั ง น้ี  บ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจ ะพัฒนา/ เปลี่ ยนแปลง Model ท่ีอาจพัฒนาโดยบริ ษัทจัดการหรือ
ผูพัฒนาโปรแกรมรายอ่ืน 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) เขาสูตรการคํานวณเพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย เพ่ือใหความผันผวนของพอรตการ
ลงทุน โดยรวมอยูในระดับตํ่า (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 
 ไมมี 
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 
 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ เพือ่การเลีย้งชพี 
 
วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเปาหมายท่ีจะสราง portfolio ท่ีมีคา
ความผันผวนตZZเม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ผสม 
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 
 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ีของนโยบายแบบผสม : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 
 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs ของนโยบายแบบผสม : 
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs 
 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของนโยบายแบบผสม :ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไมมีความเสีย่งตางประเทศ 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา: ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non- Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

 
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100 

 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
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กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : 
กลยุทธการลงทุนตาม Model ท่ีพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ีเรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap 
MinimumVariance (Total Return) เพ่ือใหความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมอยูในระดับต  (Minimum Variance) เม่ือ
เทียบกับดัชนีอางอิง 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
รายละเอียด : 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หนวย Infra และ/หรือ หนวย Property รวมถึงหลักทรัพยอ่ืน ท่ี
มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตางๆขางตน ในสัดสวนท่ีใกลเคยีงกับนZZหนักท่ีเปนสวนประกอบของ Model ท่ีพัฒนา
โดย FTSE Group (FTSE) ท่ีเรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนํา
หลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย เพ่ือใหความ
ผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับต  (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap 
(Total Return) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ท่ีอาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผูพัฒนาโปรแกรมรายอ่ืน 
โดยยังคงวัตถุประสงคการลงทุนเชนเดิม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน 
และ/หรือ ตราสารแหงหน้ี และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมหรือใหความเห็นชอบ 
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ความหมายและรายละเอยีดของดชัน ีFTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)  
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เปนดัชนีท่ีจัดทําข้ึนโดย FTSE Group 
(FTSE) ซึ่งไดคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
เกณฑการระบุขนาดของบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กน้ัน FTSE ไดทําการจัดอันดับหลักทรัพยจากภูมิภําคเอเชียแปซิฟก
(ไมรวมประเทศญ่ีปุน) โดยเรียงตามมูลคาราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากสุดไปนอยสุด ซึ่งหลักทรัพยท่ีอยูในชวง
มากกวารอยละ 68 ถึงรอยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจดัอันดับเปนหลักทรัพยท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ท้ังน้ี ดัชนี 
FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปดเผยใน website ของบลจ.ทหารไทย (www.tmbameastspring.com) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนไปใชดัชนีอ่ืนใดแทน ในกรณีท่ี
ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือไมมีการคํานวณ โดยดัชนีท่ีใชอางอิงจะตองเปนดัชนีท่ีใชวัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพยตาม
วัตถุประสงคของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
รายละเอยีดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)  
FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เปน Model ท่ีพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ี
จัดทําข้ึนโดยการนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพ่ือคัดเลือก
หลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมใหมีคาความผันผวนอยูในระดับต  
(Minimum Variance) ซึ่งการคํานวณจะสอดคลองกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ท่ีใช
ผลตอบแทนรายวันยอนกลับไป 2 ปเพ่ือคํานวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑของ FTSE ซึ่งรายชื่อ
หลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน 
 
การปรบัรายชือ่หลกัทรพัย  
FTSE จะทําการปรับรายชื่อหลักทรัพยท่ีลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเร่ิมลงทุนในรายชื่อหลักทรัพยใหมในสัปดาหท่ีสี่ของเดือน
มีนาคม และในสัปดาหท่ีสี่ของเดือนกันยายน ท้ังน้ีกองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพยใหม ให
สอดคลองกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย 
 
กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) เชนการทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับ
ราคาตราสาร /ราคาดอกเบ้ีย หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุนรวม
อาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา (Forward Contract) เพ่ือลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมท้ังกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนอยาง
ใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต กวา
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted 
Securities) 
 
รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : ไมม ี
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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) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ
จัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมี
ผลต้ังแตวันท่ี 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 ก.ย. 

64 
30 ก.ย. 

63 
30 ก.ย. 

62 
28 ก.ย. 

61 
29 ก.ย. 

60* 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.3741 10.7832 10.5092 10.5947 9.9964 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.1657 9.3741 10.7832 10.5092 10.5947 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +19.11% -13.03% 2.59% -0.81% +5.99% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +38.02% -18.21% -3.39% +3.18% +11.88% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 63 66 60 46 3 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 85 63 66 60 46 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 74 65 62 57 37 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +9 +6 +4 +14 +44 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.17% 0.15% 0.06% 0.14% 0.19% 

** เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย    

* นับต้ังแตวันท่ี 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย 60      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนตZา เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
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 ผันผวนตZา 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

-0.02% +3.78% +19.11% +2.03% +2.30% 

เกณฑมาตรฐาน *** -0.71% +0.46% +38.02% +2.90% +4.83% 

*** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

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  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 21 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



14 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพื่อการ เล้ียงชีพ

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 83,323,111.84 61,853,737.21 

เงินฝากธนาคาร 1,681,911.87 1,300,051.70 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 501.71 425.48 

จากการขายเงินลงทุน 151,222.25 - 

จากการขายหนวยลงทุน 1,060,333.29 1,000.00 

รวมสินทรัพย 86,217,080.96 63,155,214.39 

หนี้สิน 6

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 1,458,294.81 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 100,491.36 502.94 

คาใชจายคางจาย 5 97,207.38 75,471.90 

หนี้สินอื่น 6,044.44 3,626.26 

รวมหนี้สิน 1,662,037.99 79,601.10 

สินทรัพยสุทธิ 84,555,042.97 63,075,613.29 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 75,727,353.30 67,286,528.83 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 2,243,495.39 1,704,777.35 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 6,584,194.28 (5,915,692.89) 

สินทรัพยสุทธิ 84,555,042.97 63,075,613.29 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.1657 9.3741 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 7,572,735.2540 6,728,652.8276 

บาท



15 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 5 3,098,550.66 2,617,808.56 

รายไดดอกเบ้ีย 1,658.78 2,657.72 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 68,105.77 52,728.26 

รวมรายได 3,168,315.21 2,673,194.54

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 990,012.36 869,660.79

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 19,800.24 17,393.22

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 79,201.00 69,572.82

รวมคาใชจาย 1,089,013.60 956,626.83

รายไดสุทธิ 2,079,301.61 1,716,567.71

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,692,979.99 (6,521,935.67)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,727,605.57 (4,161,105.34)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 10,420,585.56 (10,683,041.01)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,499,887.17 (8,966,473.30)

บาท



16 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพื่อการ เล้ียงชีพ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 12,499,887.17 (8,966,473.30) 

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 38,533,615.79 29,553,367.67 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (29,554,073.28) (23,163,995.89)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 21,479,429.68 (2,577,101.52)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 63,075,613.29 65,652,714.81

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 84,555,042.97 63,075,613.29

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  6,728,652.8276 6,088,415.6396

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 3,634,413.6007 3,070,380.3311

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (2,790,331.1743) (2,430,143.1431)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 7,572,735.2540 6,728,652.8276 

บาท

หนวย



17 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทุนเปดที เอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา เพื่อการ เล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หุ นสามัญ

ธนาคาร 2,75 9,700.00 3.31

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 21,800 741,200.00 0.89

บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 22,000 2,018,500.00 2.42

ธุรกิจการเกษตร 2,405 ,170.00 2.89

บริษัท จเีอฟพทีี จาํกัด (มหาชน) 67,800 840,720.00 1.01

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกัด (มหาชน) 46,700 1,564,450.00 1.88

วัสดุกอสร าง 6,35 5 ,45 9.00 7.63

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 12,144 1,955,184.00 2.35

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 29,500 542,800.00 0.65

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 52,300 1,752,050.00 2.10

บริษัท ทีพไีอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) 1,203,100 2,105,425.00 2.53

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10,5 08,638.20 12.61

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 300,300 3,873,870.00 4.65

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 4,000 165,000.00 0.20

บริษัท จัสมิน อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 357,100 1,021,306.00 1.22

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน 382,936 3,829,360.00 4.60

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 96,038 662,662.20 0.80

บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 82,800 828,000.00 0.99

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 33,800 128,440.00 0.15

ช้ินส วนอิ เล็กทรอนิกส 23,700.00 0.03

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกัด (มหาชน) 300 23,700.00 0.03

ส่ือและส่ิงพิมพ 265 ,680.00 0.32

บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 12,300 265,680.00 0.32



18 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทุนเปดที เอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา เพื่อการ เล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

รอยละของ

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค 12,404,743.00 14.90

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 307,700 3,784,710.00 4.54

บริษัท กันกุลเอ็นจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 162,200 788,292.00 0.95

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 14,100 638,025.00 0.77

บริษัท เอสพซีจี ีจาํกัด (มหาชน) 100,600 1,740,380.00 2.09

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 408,400 1,731,616.00 2.08

บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด (มหาชน) 315,400 3,721,720.00 4.47

อาหารและเครื่องดื่ม 9,320,890.5 0 11.19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 30,993 1,658,125.50 1.99

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุป จํากัด (มหาชน) 184,200 3,997,140.00 4.80

บริษัท นZามันพชืไทย จาํกัด (มหาชน) 117,300 3,665,625.00 4.40

การแพทย 11,15 9,911.00 13.39

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 29,500 631,300.00 0.76

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 20,600 2,914,900.00 3.50

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) 1,031,100 3,876,936.00 4.65

บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร  กรุป จํากัด (มหาชน) 114,100 3,736,775.00 4.48

ประกันภัยและประกันชีวิต 1,85 4, 5 5 0.00 2.22

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 32,600 945,400.00 1.13

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 8,700 909,150.00 1.09

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 6,112,736.00 7.33

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) 19,600 159,740.00 0.19

บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 126,000 136,080.00 0.16

บริษัท แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) 55,600 270,216.00 0.32

บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 83,900 1,166,210.00 1.40

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 3,600 46,800.00 0.06

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 1,070,500 2,333,690.00 2.80

บริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) 100,000 2,000,000.00 2.40
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กองทุนเปดที เอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา เพื่อการ เล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

รอยละของ

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

ขนส งและโลจิสติกส 6,5 04,080.00 7.80

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท 634,500 2,893,320.00 3.47

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 475,100 3,610,760.00 4.33

พาณิชย 5 31,35 0.00 0.64

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส  จํากัด (มหาชน) 1,500 31,350.00 0.04

บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) 10,000 500,000.00 0.60

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 4,223,5 00.00 5 .07

บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 844,700 4,223,500.00 5.07

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทรัสต เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 8,860,389.20 10.63

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 128,900 2,655,340.00 3.19

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท 147,800 2,778,640.00 3.33

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท 269,796 3,426,409.20 4.11

รวมหุ นสามัญ 83,290,496.90 99.96

ใบสํา คัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 22,339 32,614.94 0.04

รวมใบสํา คัญแสดงสิทธิ 32,614.94 0.04

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 82,266,45 7.15  บาท) 83,323,111.84 100. 00
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หุ นสามัญ

ธนาคาร 1,310,100.00 2.12

บริษัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) 14,400 417,600.00 0.68

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 14,000 892,500.00 1.44

ธุรกิจการเกษตร 1,390,95 0.00 2.25

บริษัท จเีอฟพีที จาํกัด (มหาชน) 84,000 1,033,200.00 1.67

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 13,500 357,750.00 0.58

วัสดุกอสร าง 5 ,765 ,719.00 9.31

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 12,644 1,510,958.00 2.44

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 33,500 509,200.00 0.82

บริษัท ทีโอเอ เพนท  (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 42,500 1,604,375.00 2.59

บริษัท ทพีีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 1,597,900 2,141,186.00 3.46

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,724,5 11.16 10.87

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกัด (มหาชน) 22,700 732,075.00 1.18

บริษัท จัสมิน อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 568,400 1,614,256.00 2.61

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน 298,536 2,836,092.00 4.59

บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 211,038 1,017,203.16 1.64

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 92,900 524,885.00 0.85

ช้ินส วนอิ เล็กทรอนิกส 469,5 00.00 0.76

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3,000 469,500.00 0.76

ส่ือและส่ิงพิมพ 713,000.00 1.15

บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 46,000 713,000.00 1.15

พลังงานและสาธารณูปโภค 11,132,05 9.00 18.00

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 3,700 48,470.00 0.08

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 238,500 2,814,300.00 4.55



21 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่ 30 กันยายน 25 63

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

บริษัท กนักุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 536,500 1,201,760.00 1.94

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 23,700 1,190,925.00 1.93

บริษัท เอสพีซจี ีจาํกดั (มหาชน) 79,900 1,558,050.00 2.52

บริษัท ซุปเปอร  เอนเนอรยี คอร เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 80,800 67,872.00 0.11

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 345,300 1,429,542.00 2.31

บริษัท ททีีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) 223,900 2,821,140.00 4.56

อาหารและเครื่องดื่ม 8,166,229.75 13.21

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 36,993 1,692,429.75 2.74

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุป จํากัด (มหาชน) 207,900 2,910,600.00 4.71

บริษัท นZามันพืชไทย จาํกัด (มหาชน) 108,800 3,563,200.00 5.76

การแพทย 7,235 ,625 .00 11.69

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 26,900 2,562,225.00 4.14

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) 879,300 2,110,320.00 3.41

บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร  กรุป จํากัด (มหาชน) 137,800 2,563,080.00 4.14

ประกันภัยและประกันชีวิต 33,440.00 0.05

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 1,900 33,440.00 0.05

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4,220,45 9.00 6.83

บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 203,500 201,465.00 0.33

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 1,900 7,904.00 0.01

บริษัท เอ็ม บ ีเค จาํกัด (มหาชน) 138,900 1,680,690.00 2.72

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 443,500 975,700.00 1.58

บริษัท ศุภาลัย จาํกดั (มหาชน) 87,400 1,354,700.00 2.19

ขนส งและโลจิสติกส 6,205 ,290.00 10.04

บริษัท การบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 153,600 814,080.00 1.32

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 442,300 2,609,570.00 4.22

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 282,400 2,781,640.00 4.50
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รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทรัสต เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 8,486,85 4.30 13.72

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 72,700 1,773,880.00 2.87

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี 191,400 2,737,020.00 4.42

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท 64,300 1,144,540.00 1.85

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ 

พรีเมีย่ม โกรท 198,001 2,831,414.30 4.58

รวมหุ นสามัญ 61,85 3,737.21 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 68,5 24,688.09 บาท) 61,85 3,737.21 100.00
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ เพือ่การเลีย้งชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่
เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง
บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป
กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขาย
ครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ  

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 43,227,816.84  68,758,254.69 

ขายเงินลงทุน 32,179,027.77  56,648,174.12 

5.  

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 990,012.36    869,660.79   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 79,201.00    69,572.82   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

- ในฐานะผูออกหลักทรัพย     

 ซื้อเงินลงทุน -  869,956.43   ราคาตลาด 

 ขายเงินลงทุน -  1,187,890.72   ราคาตลาด 

 รายไดเงินปนผล -  19,778.10   ตามที่ประกาศจาย 

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

ซื้อเงินลงทุน -   3,674,010.00   ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 3,671,346.00  1,130,791.00   ราคาตลาด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

7. 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) หรือ
โดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 90,919.49   70,590.12  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 7,273.55   5,647.19  



26 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 83,323,111.84   -  -  83,323,111.84  

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 61,853,737.21   -  -  61,853,737.21  

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้น
อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  83,323,111.84   83,323,111.84  

เงินฝากธนาคาร 1,681,911.87   -  -  1,681,911.87  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  501.71  501.71 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  151,222.25  151,222.25 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,060,333.29  1,060,333.29 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  1,458,294.81  1,458,294.81 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน -  -  100,491.36  100,491.36 

คาใชจายคางจาย -  -  97,207.38  97,207.38 

หนี้สินอื่น -  -  6,044.44  6,044.44 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  61,853,737.21  61,853,737.21 

เงินฝากธนาคาร 1,300,051.70 -  -  1,300,051.70 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  425.48  425.48 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,000.00  1,000.00 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน -  -  502.94  502.94 

คาใชจายคางจาย -  -  75,471.90  75,471.90 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินอื่น -  -  3,626.26  3,626.26 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตรา
สารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิสมอล ผนัผวนต่าํ เพือ่การเลีย้งชพี 
รายงานสรปุเงนิลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  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 83,323,111.84 98.57% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิสมอล ผนัผวนต่าํ เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 85,005,525.42 100.56% 
 เงินฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99% 
 วอรแรนท 32,614.94 0.04% 
 วอรแรนท 32,614.94 0.04% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 23,241,649.20 27.49% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 8,860,389.20 10.48% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,703,230.00 9.11% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 3,784,710.00 4.48% 
 ขนสงและโลจิสติกส 2,893,320.00 3.42% 
 หุนสามัญ 60,048,847.70 71.04% 
 การแพทย 11,159,911.00 13.21% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 9,320,890.50 11.03% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 8,620,033.00 10.19% 
 วัสดุกอสราง 6,355,459.00 7.51% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 6,112,736.00 7.24% 
 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 4,223,500.00 4.99% 
 ขนสงและโลจิสติกส 3,610,760.00 4.27% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,805,408.20 3.32% 
 ธนาคาร 2,759,700.00 3.27% 
 ธุรกิจการเกษตร 2,405,170.00 2.84% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 1,854,550.00 2.20% 
 พาณิชย 531,350.00 0.63% 
 สื่อและสิ่งพิมพ 265,680.00 0.31% 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 23,700.00 0.03% 
 อืน่ๆ -450,482.45 -0.56% 
 ทรัพยสินอื่น 1,211,555.54 1.43% 
 หนี้สินอื่น -1,662,037.99 -1.99% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 84,555,042.97 100.00% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิสมอล ผนัผวนต่าํ เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,682,413.58 1.99% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 10.48% 
 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลวิเอชเอ  269,796 3,426,409.20 4.05% 
 พรีเมี่ยม โกรท 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท 147,800 2,778,640.00 3.29% 
 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 128,900 2,655,340.00 3.14% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.11% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 300,300 3,873,870.00 4.58% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 382,936 3,829,360.00 4.53% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 4.48% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 307,700 3,784,710.00 4.48% 
 ขนสงและโลจิสติกส 3.42% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 634,500 2,893,320.00 3.42% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 23,241,649.20 27.49% 
 หุนสามญั 
 การแพทย 13.21% 
 บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน 1,031,100 3,876,936.00 4.59% 
 บมจ. ธนบุรี เฮลทแคร กรุป 114,100 3,736,775.00 4.42% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 20,600 2,914,900.00 3.45% 
 บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 29,500 631,300.00 0.75% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 11.03% 
 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซน โปรดักส 184,200 3,997,140.00 4.73% 
 บมจ. นZามันพืชไทย 117,300 3,665,625.00 4.34% 
 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 30,993 1,658,125.50 1.96% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 10.19% 
 บมจ. นZาประปาไทย 315,400 3,721,720.00 4.40% 
 บมจ. เอสพีซีจ ี 100,600 1,740,380.00 2.06% 
 บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 408,400 1,731,616.00 2.05% 
 บมจ. กันกุลเอ็นจเินียริ่ง 162,200 788,292.00 0.93% 
 บมจ. ราช กรุป 14,100 638,025.00 0.75% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 วัสดุกอสราง 7.51% 
 บมจ. ทีพีไอ โพลีน 1,203,100 2,105,425.00 2.49% 
 บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 12,144 1,955,184.00 2.31% 
 บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด 52,300 1,752,050.00 2.07% 
 บมจ. ทิปโกแอสฟลท 29,500 542,800.00 0.64% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 7.24% 
 บมจ.ควอลิต้ีเฮาส 1,070,500 2,333,690.00 2.76% 
 บมจ. ศุภาลัย 100,000 2,000,000.00 2.37% 
 บมจ. เอ็ม บี เค 83,900 1,166,210.00 1.38% 
 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 55,600 270,216.00 0.32% 
 บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 19,600 159,740.00 0.19% 
 บมจ. บางกอกแลนด 126,000 136,080.00 0.16% 
 บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง 3,600 46,800.00 0.06% 
 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 4.99% 
 บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 844,700 4,223,500.00 4.99% 
 ขนสงและโลจิสติกส 4.27% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 475,100 3,610,760.00 4.27% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.32% 
 บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 357,100 1,021,306.00 1.21% 
 บมจ. ไทยคม 82,800 828,000.00 0.98% 
 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 96,038 662,662.20 0.78% 
 บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนเิคชัน่ 4,000 165,000.00 0.20% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 33,800 128,440.00 0.15% 
 ธนาคาร 3.27% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 22,000 2,018,500.00 2.39% 
 บมจ. ทุนธนชาต 21,800 741,200.00 0.88% 
 ธุรกิจการเกษตร 2.84% 
 บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 46,700 1,564,450.00 1.85% 
 บมจ. จีเอฟพีท ี 67,800 840,720.00 0.99% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 2.20% 
 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 32,600 945,400.00 1.12% 
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 8,700 909,150.00 1.08% 
 พาณิชย 0.63% 
 บมจ. เมกา ไลฟไซแอ็นซ 10,000 500,000.00 0.59% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 1,500 31,350.00 0.04% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 สื่อและสิ่งพิมพ 0.31% 
 บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 12,300 265,680.00 0.31% 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 0.03% 
 บมจ. ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 300 23,700.00 0.03% 
 รวมหุนสามญั 60,048,847.70 71.04% 
 วอรแรนท 
 วอรแรนท 0.04% 
 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 22,339 32,614.94 0.04% 
 รวมวอรแรนท 32,614.94 0.04% 
 ทรัพยสินอื่น 1,211,555.54 1.43% 
 หนี้สินอื่น -1,662,037.99 -1.99% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 84,555,042.97 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 7,572,735.2540 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.1657 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนตZา เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 990.01 1.3367 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 19.80 0.0267 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 79.20 0.1069 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,089.01 1.4703 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
 เทากับ 74,065,920.15 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 43.16% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05 ( 38,581.90 บาท ) 
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ตารางคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 ตลุาคม 2563  ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564  

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
 คานายหนา 
 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 1,352.75 3.51 

2 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 8,092.17 20.97 

3 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,870.65 4.85 

4 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,667.65 4.32 

5 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 1,273.28 3.30 

6 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 14,726.19 38.17 

7 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 3,802.47 9.86 

8 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน) 1,336.00 3.46 

9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 4,460.74 11.56 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 38,581.90 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนตZา เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พรอ็พเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิ้ล 

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 ่30 กนัยายน 2564 
ไมมี 
 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

 

 

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 ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 
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- 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที ่1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. เอ็ม บี เค MBK 18 พ.ย. 63 1 1 9 0 1 

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

3 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 27 ม.ค. 64 1 1 5 0 1 

4 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 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 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (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 อินเตอรเนช่ันแนล JAS 26 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

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

30 
บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

THG 23 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

31 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. นZามันพืชไทย TVO 23 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

34 บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน 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 MBK 21 เม.ย. 64 1 1 14 0 1 

37 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม 
โกรท 

WHART 14 มิ.ย. 64 1 1 8 0 1 

38 บมจ. บางกอกแลนด BLAND 22 ก.ค. 64 1 1 6 0 1 

 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน 

  ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน 

 

 *** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 
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3. รายละเอยีดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน 
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 บมจ. เอ็ม บี เค  MBK 18 พ.ย. 63 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งท่ี 1/2563  

วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 บมจ. เอสพีซีจี  SPCG 15 ม.ค. 64 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งท่ี 1/2564  

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

3 

ทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพ
เพอรตี้ 

 FTREIT 27 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน 

 DTAC 26 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

5 บมจ. ไทยคม  THCOM 26 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

6 
บมจ. แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท 

 LPN 25 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

7 
บมจ. ปูนซีเมนต 
นครหลวง 

 SCCC 25 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญป
รัจําป 2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

8 
บมจ. เดลตา  
อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) 

 DELTA 31 มี.ค. 64 
ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2564 

 0 0  

9 
บมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี 

 STA 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

10 
บมจ. บานปู 
เพาเวอร 

 BPP 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

 0 0  

11 บมจ. ราช กรุป  RATCH 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

12 
บมจ. ไทยยูเนียน 
กรุป 

 TU 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

 0 0  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

13 บมจ. จีเอฟพีที  GFPT 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

 0 0  

14 
บมจ. เมเจอร  
ซีนีเพล็กซ กรุป 

 MAJOR 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

15 บมจ. ทิปโกแอสฟลท  TASCO 8 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2564 

วาระท่ี 14 เรื่องอื่นๆ 
ถามี) 

0 0  

16 บมจ. ทีทีดับบลิว  TTW 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจาป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

17 
บมจ. กรุงเทพ 
ประกันชีวิต 

 BLA 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

18 
บมจ. เอ็มเค 
เรสโตรองต กรุป 

 M 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

19 บมจ. ศุภาลัย  SPALI 21 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 0  

20 
บมจ. ทิสโก 
ไฟแนนเชียลกรุป 

 TISCO 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

 0 0  

21 
บมจ. การบิน
กรุงเทพ 

 BA 19 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

22 
บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร 

 BH 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งท่ี 28 ปะ
จําป 2564 

วาระท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

23 
บมจ. กันกุล 
เอ็นจิเนียริ่ง 

 
GUNKUL  

28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

24 บมจ. ทีพีไอ โพลีน  TPIPL 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

25 บมจ. ควอลิตี้เฮาส  QH 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจาป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

26 บมจ. ทุนธนชาต  TCAP 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

27 
บมจ. โรงพยาบาล
จุฬารัตน 

 CHG 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 เรื่องการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

28 
บมจ. จัสมิน อินเตอร
เนช่ันแนล 

 JAS 26 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

29 บมจ. ซุปเปอรบลอก  SUPER 30 เม.ย. 64 
 การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 

 



43 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

30 
บริษัท ธนบุรี 
เฮลทแคร กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

 THG 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

31 
บมจ. ทีโอเอ เพนท 
(ประเทศไทย) 

 TOA 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

32 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร 

 TPIPP 21 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

33 บมจ. นZามันพืชไทย  TVO 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

34 
บมจ. สามารถคอร
ปอเรช่ัน 

 
SAMART  

27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 12 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

35 บมจ. เอสพีซีจี  SPCG 19 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

36 บมจ. เอ็ม บี เค  MBK 21 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

37 

ทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท 

 WHART 14 มิ.ย. 64 

การประชุมวิสามัญผู
ถือหนวยทรัสตเพ่ือ
การลงทุน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

38 บมจ. บางกอกแลนด   BLAND 22 ก.ค. 64 
การประชุมผูสามัญ
ถือหุน ครั้งท่ี 49 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 

หมายเหต ุ:  พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมี 
 รายละเอียดวาระการประชุม 
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4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 บรษิัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25634 วันท่ี 27 เมษายน 2564     

  วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 X    

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบป 2563 X    

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

X    

 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  
 2563 และจายเงินปนผล 

X    

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด 
 ยอย ประจําป 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทจากผลการ 
 ดําเนินงานประจําป 2563 

    

 
 วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย  
 ประจําป 2564 

X    

 
 วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงาน 
 ประจําป 2563 

X    

  วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ X    

  วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 X    

  วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมี
รายละเอียดวาระ
การประชุม 

 

 

 

 


