กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 9 พฤศจิกายน 2563
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 งวั น ที่
1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ของ กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา พบวาตลาดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จากความกังวลตอ
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุนของนักลงทุนตางชาติ โดยไดปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในชวงไตรมาส 1 ป 2563
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ซึ่งนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น โดย
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลงไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือนมีนาคม ป 2563 ซึ่งเปนระดับต่ําสุดของ
ดัชนีในรอบ 9 ป และเริ่มฟนตัวตอเนื่องในชวงไตรมาส 2 เปนตนมา โดยไดรับปจจัยสนับสนุนประกอบดวย 1) ความคาดหวังตอ
ความคืบหนาในการผลิตวัคซีน COVID-19 2) นักลงทุนคาดหวังวาเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ําสุดใน
ไตรมาส 2 แลว 3) นาย โจเซฟ ไบเดน มีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม ซึ่งจะเปนปจจัยบวกตอนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและการทูตระหวาง สหรัฐและ กลุมประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัว
เพิ่มขึ้น ไปปดที่ระดับ 1310 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี
ผู จั ด การกองทุน ประเมิ นทิ ศทางการลงทุ นในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผันผวนจากป จจัย พื้น ฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ
สําหรับกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2563 ลดลง 21.42% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 17.83%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกป 2563 มีแนวโนมชะลอตัวลง จากมาตรการปดเมืองที่_กลับมาเขมงวดขึ้นหลังจํานวน
ผูติดเชื้อ COVID-19 ในบางประเทศกลับมาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามมาตรการปดเมืองในระยะหลังจะเนนการปดเมืองแบบเฉพาะ
พื้นที่ ซึ่งจะมีผลตอเศรษฐกิจนอยกวาการปดเมืองที่ประกาศใชในชวงที่ผานมา นอกจากนี้มาตรการทางการคลังที่มีสวน
ประคับประคองเศรษฐกิจในชวงที่ผานมากําลังทยอยหมดอายุลงหรือไดรับการตออายุแตในขนาดที่เล็กลงในหลายๆประเทศ จึง
เปนอีกหนึ่งความเสี่ยงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ความเสี่ยงสําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงตอไปประกอบดวย 1) การแพรระบาดใหญของ COVID-19
รอบใหม 2) ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคธุรกิจที่อยูในระดับต_า 3) ตลาดแรงงานที่ยังออนแอ 4) ความตึงเครียดทางการคา
ระหวางสหรัฐ และ จีน
ในสวนของเศรษฐกิจไทย พบวาหลายภาคสวนมีการฟนตัวหลังจากผานจุดต่ําสุดในชวงไตรมาส 2 โดยเศรษฐกิจไทย
หดตัวถึง -12.2 YoY สะทอนผลกระทบที่รุนแรงจากมาตรการปดเมือง แตหลังจากมีการผอนคลายมาตรการปดเมือง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายประเภทไดปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตามในสวนของภาคการทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่พึ่งพา
นักทองเที่ยวตางชาติยังคงซบเซาอยางตอเนื่อง
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา พบวาตลาดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จากความกังวลตอ
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุนของนักลงทุนตางชาติ โดยไดปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในชวงไตรมาส 1 ป 2563
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ซึ่งนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น โดย
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลงไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือนมีนาคม ป 2563 ซึ่งเปนระดับต่ําสุดของ
ดัชนีในรอบ 9 ป และเริ่มฟนตัวตอเนื่องในชวงไตรมาส 2 เปนตนมา โดยไดรับปจจัยสนับสนุนประกอบดวย 1) ความคาดหวังตอ
ความคืบหนาในการผลิตวัคซีน COVID-19 2) นักลงทุนคาดหวังวาเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ําสุดในไตร
มาส 2 แลว 3) นาย โจเซฟ ไบเดน มีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม ซึ่งจะเปนปจจัยบวกตอนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและการทูตระหวาง สหรัฐและ กลุมประเทศกําลังพัฒนา สงผลให ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ไปปดที่ระดับ 1310 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี
ผู จั ด การกองทุน ประเมิน ทิศ ทางการลงทุน ในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผัน ผวนจากป จ จัยพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ
นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกองทุนจะเนนลงทุนบริษัทที่มี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
2 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่
1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
นโยบายการลงทุนของกองทุนมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน
บริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสรางความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวใหแก
ผู
ถือหนวยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อระดมเงินจากผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในกิจการที่มีการกํากับดูแลที่ดี และหรือเปนบริษัทที่
ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (CAC) โดยยึดหลักสราง
ความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 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) :
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET Total Return Index))
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
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หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียด :
กองทุ น มี น โยบายการลงทุน ในตราสารแห ง ทุน ของบริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกองทุนจะเนนลงทุนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
สวนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแหงทุนนอกเหนือจากที่กลาวขางตน รวมถึงหุนที่ไมไดจดทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสาร
แหงหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อ ขายลว งหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุ น (efficient portfolio
management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) เชน การทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับ
ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุนรวม
อาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว
ซึ่ ง ตราสารที่ มีสั ญญาซื้อ ขายลว งหน า แฝง (Structured Note) รวมทั้ ง กองทุ นอาจทํ า ธุรกรรมการใหยื มหลัก ทรั พย หรื อ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต่ํา
กวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted
Securities)
ในการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขางตน จะไมนํามาบังคับใชในชวงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ไมมี
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ขอมูลเพิม่ เติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อเว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 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
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่

31 ส.ค. 63

30 ส.ค. 62

31 ส.ค. 61**

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.8466

9.8466

9.9954

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

7.286

9.2847

9.8466

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

-21.42%

-5.72%

-1.49%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

-17.83%

-0.85%

+6.00%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

1,409

1,706

372

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

731

1,409

1,706

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

1,044

1,590

1,453

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

-406

-205

+1,775

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.17%

0.13%

0.99%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
** นับตั้งแตวันที่ 25 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
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TMB-THAICG

20.00%

Benchmark 1 Return

10.00%
0.00%
-10.00%

-11.65%

-20.00%

-27.11%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
26-Sep-17

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ยอนหลัง
ยอนหลัง 6
3 เดือน
เดือน
รอยละตอป
(29 พ.ค. 63)
(28 ก.พ. 63)
-3.04%
-3.61%
กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
เกณฑมาตรฐาน ***
-1.90%
+0.21%

31-Aug-20

ยอนหลัง
1 ป
(30 ส.ค. 62)
-21.42%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(25 ก.ย. 60)
-10.21%

-17.83%

-4.13%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
Note:
Benchmark 1 : SET Total Return Index 100.00%
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด
และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
10 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ผูบ ริห ารมีหนา ที่รับ ผิดชอบในการจัดทํา และนํา เสนองบการเงิน เหลา นี้โ ดยถูก ตอ งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบั ญ ชี
ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต ไ ม ไ ด เ ป น การ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชีจะสามารถตรวจพบข อมูลที่ขัด ตอข อเท็จจริ งอั น เป น
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

11 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ความไมแ นน อนที่มีส าระสํา คัญ ขา พเจา ตอ งกลา วไวในรายงานของผูส อบบัญ ชีข องขา พเจา โดยใหขอ สัง เกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง


ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นางสาวชมภูนุช แซแต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2563

12 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบดุ ล
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,005,889,620.19 บาท
ในป 2563 และ 1,536,574,845.30 บาท ในป 2562) 3, 7, 8
เงินฝากธนาคาร
6
ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
7
ภาษีเงินไดคางจาย
หนีส้ ินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)

13 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

4

2563

2562

719,065,011.71
10,928,002.25
2,803,898.01
732,796,911.97

1,393,609,850.40
10,278,032.83
6,045,801.40
1,409,933,684.63

1,139,003.29
752,193.50
1,623.30
22,465.70
1,915,285.79
730,881,626.18

1,390,553.88
231.98
83,191.20
1,473,977.06
1,408,459,707.57

1,003,131,886.34

1,517,010,766.13

110,895,035.51
(383,145,295.67)
730,881,626.18

3,353,070.74
(111,904,129.30)
1,408,459,707.57

7.2860
100,313,188.6335

9.2844
151,701,076.6125

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบกํ า ไรขาดทุ น
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

หมายเหตุ
3
7

2563

2562

36,135,177.06
249,817.82
36,384,994.88

53,379,748.96
296,665.36
53,676,414.32

11,183,618.03
280,113.14
1,118,361.77
37,472.66
12,619,565.60
23,765,429.28

17,008,605.16
426,010.02
1,700,860.46
231.98
19,135,707.62
34,540,706.70

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น

(151,146,982.07)
(143,859,613.58)
(295,006,595.65)

(12,258,527.41)
(111,887,188.34)
(124,145,715.75)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(271,241,166.37)

(89,605,009.05)

14 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

3
5, 7
5
5, 7

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พย สุ ท ธิ
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
บาท
2563
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การลดลงสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

2562

23,765,429.28
(151,146,982.07)
(143,859,613.58)
(271,241,166.37)

34,540,706.70
(12,258,527.41)
(111,887,188.34)
(89,605,009.05)

76,289,239.15
(482,626,154.17)
(406,336,915.02)
(677,578,081.39)
1,408,459,707.57
730,881,626.18

310,334,697.17
(518,587,514.07)
(208,252,816.90)
(297,857,825.95)
1,706,317,533.52
1,408,459,707.57

หนวย
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

15 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

151,701,076.6125
9,149,495.3203
(60,537,383.2993)
100,313,188.6335

173,289,614.0397
32,862,205.5026
(54,450,742.9298)
151,701,076.6125

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบกระแสเงิ น สด
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซือ้ เงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การ(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การลดลงในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินไดคางจาย
การลดลงในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป

16 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

2562

(271,241,166.37)

(89,605,009.05)

(154,311,473.06)
533,849,716.10
3,241,903.39
1,139,003.29
(638,360.38)
1,391.32
(60,725.50)
151,146,982.07
143,859,613.58
406,986,884.44

(46,103,823.99)
157,779,633.84
(657,803.12)
(12,962,690.89)
(274,994.33)
231.98
(15,492.88)
12,258,527.41
111,887,188.34
132,305,767.31

76,289,239.15
(482,626,154.17)
(406,336,915.02)
649,969.42
10,278,032.83
10,928,002.25

310,334,697.17
(518,587,514.07)
(208,252,816.90)
(75,947,049.59)
86,225,082.42
10,278,032.83

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ ม บี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หุ น สามั ญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธุ ร กิ จ การเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ป โ ตรเคมี และเคมี ภั ณ ฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
พาณิ ช ย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
17 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

จํานวนหนวย

407,400
114,300
145,800
207,600
853,200
204,800
121,700
5,863,701
234,300
668,300
316,900
122,300
23,200
441,600
388,600
313,300
226,400
394,600
761,400
1,363,600
245,600

มูลคายุติธรรม
(บาท)
85,634,75 8.94
8,677,620.00
12,172,950.00
12,283,650.00
8,252,100.00
8,148,060.00
14,848,000.00
8,184,325.00
5,511,878.94
7,556,175.00
16,860,470.00
8,621,070.00
8,239,400.00
57,540,280.00
43,294,200.00
3,294,400.00
10,951,680.00
29,088,265.00
9,209,820.00
14,490,125.00
5,388,320.00
95,774,340.00
16,178,600.00
48,348,900.00
20,317,640.00
10,929,200.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

11.91
1.21
1.69
1.71
1.15
1.13
2.06
1.14
0.77
1.05
2.34
1.20
1.14
8.00
6.02
0.46
1.52
4.05
1.28
2.02
0.75
13.32
2.25
6.72
2.83
1.52

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ ม บี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ชิ้ น ส ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีซพ
ี ีจี จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

18 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

จํานวนหนวย

305,800
206,000
325,500
3,488,500
70,700
397,500
297,500
105,200
280,700
323,000
53,200
288,133
821,040
1,415,500
486,600
1,979,600
303,200
147,200
309,000
142,500
292,800
1,163,000

มูลคายุติธรรม
(บาท)
92,647,470.00
55,961,400.00
7,364,500.00
17,739,750.00
11,581,820.00
14,437,200.00
2,810,325.00
11,626,875.00
181,668,378.60
1,710,625.00
1,862,040.00
3,592,960.00
14,938,750.00
11,810,400.00
18,440,512.00
2,085,441.60
3,312,270.00
9,391,380.00
71,265,600.00
26,984,800.00
8,243,200.00
2,116,650.00
5,913,750.00
9,751,400.00
1,610,400.00
8,141,000.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
12.88
7.78
1.02
2.47
1.61
2.01
0.39
1.62
25.26
0.24
0.26
0.50
2.08
1.64
2.56
0.29
0.46
1.31
9.91
3.75
1.15
0.29
0.82
1.35
0.22
1.13

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ ม บี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
การท อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ประกั น ภัย และประกั น ชี วิ ต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
พั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหุ น สามั ญ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
รวมใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 1,005,889,620.19 บาท)
19 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

จํานวนหนวย

152,100
1,573,512
1,044,900
123,800
399,190
1,465,100
290,900
175,900
150,500
1,137,200
365,400
631,500
178,900
2,679,800
1,123,200
1,355,100

18,145

มูลคายุติธรรม
(บาท)
10,436,128.92
4,677,075.00
5,759,053.92
59,887,681.00
33,698,025.00
6,406,650.00
8,941,856.00
6,739,460.00
4,101,690.00
4,793,275.00
4,793,275.00
2,423,05 0.00
2,423,050.00
43,85 0,546.00
7,164,360.00
17,173,800.00
7,893,750.00
2,075,240.00
5,949,156.00
3,594,240.00
14,093,040.00
14,093,040.00
718,886,283.46
178,728.25
178,728.25
719,065,011.71

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
1.45
0.65
0.80
8.33
4.69
0.89
1.24
0.94
0.57
0.67
0.67
0.34
0.34
6.11
1.00
2.39
1.10
0.29
0.83
0.50
1.96
1.96
99.98
0.02
0.02
100.00

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หุ น สามั ญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธุ ร กิ จ การเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ป โ ตรเคมี และเคมี ภัณ ฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
พาณิ ช ย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็คกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
20 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

จํานวนหนวย

524,900
199,400
227,400
306,500
1,448,900
488,300
192,600
6,495,200
427,300
980,200
141,800
29,600
139,400
717,800
594,600
359,400
527,700
2,382,900
2,400
299,100
99,400

มูลคายุติธรรม
(บาท)
250,220,442.00
18,371,500.00
34,097,400.00
36,384,000.00
22,221,250.00
24,921,080.00
60,305,050.00
19,645,200.00
10,132,512.00
24,142,450.00
17,643,600.00
17,643,600.00
68,684,100.00
58,988,800.00
6,837,600.00
2,857,700.00
65,806,140.00
25,302,450.00
31,662,450.00
8,841,240.00
95,888,435.00
44,326,800.00
42,892,200.00
84,600.00
2,198,385.00
6,386,450.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

17.96
1.32
2.45
2.61
1.59
1.79
4.33
1.41
0.73
1.73
1.27
1.27
4.93
4.23
0.49
0.21
4.72
1.82
2.27
0.63
6.89
3.18
3.08
0.01
0.16
0.46

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ชิ้ น ส ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีซพ
ี ีจี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน_าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน
สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหนวย

434,800
206,000
483,700
5,730,000
70,700
508,900
1,276,600
494,600
174,400
123,800
70,000
821,040
3,783,400
151,200
3,732,200
588,800
126,800
1,095,800
259,400
783,300
3,023,300

มูลคายุติธรรม
(บาท)
180,598,400.00
100,873,600.00
12,669,000.00
30,956,800.00
36,099,000.00
10,462,690.00
2,014,950.00
8,447,740.00
385,329,941.20
16,212,820.00
13,477,850.00
3,261,280.00
41,596,800.00
5,075,000.00
2,610,907.20
14,982,264.00
3,250,800.00
165,149,850.00
73,305,600.00
9,319,800.00
9,643,040.00
17,574,350.00
9,869,580.00
29,477,175.00
29,477,175.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
12.96
7.24
0.91
2.22
2.59
0.75
0.14
0.61
27.64
1.16
0.97
0.23
2.98
0.36
0.19
1.08
0.23
11.85
5.26
0.67
0.69
1.26
0.71
2.12
2.12

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
การท อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ประกั น ภัย และประกั น ชี วิ ต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
พั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
ขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
รวมหุ น สามั ญ
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 1,536,574,845.30 บาท)
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จํานวนหนวย

814,000
2,007,812
1,460,700
90,600
441,900
3,193,500
200,000
417,800
150,500
2,094,600
583,800
776,800
798,000
198,200
4,548,800
2,857,400
344,500

มูลคายุติธรรม
(บาท)
51,495,965.20
37,240,500.00
14,255,465.20
85,888,440.00
43,090,650.00
6,749,700.00
16,792,200.00
15,775,890.00
3,480,000.00
13,369,600.00
13,369,600.00
3,085,250.00
3,085,250.00
94,018,722.00
15,290,580.00
39,260,550.00
18,099,440.00
4,149,600.00
3,845,080.00
13,373,472.00
41,640,950.00
38,574,900.00
3,066,050.00
1,393,609,850.40
1,393,609,850.40

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
3.69
2.67
1.02
6.15
3.09
0.48
1.20
1.13
0.25
0.96
0.96
0.22
0.22
6.75
1.10
2.82
1.30
0.30
0.27
0.96
2.99
2.77
0.22
100.00
100.00

กองทุ น รวมหุ น ที เ อ็ มบี ธรรมาภิ บ าลไทย
ข อมู ล ทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของขาดทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) ***

2563

บาท
2562

9.2844

9.8466

10.0000
-

0.1831
(1.1177)
(1.0638)
(1.9984)
7.2860

0.2027
(0.0755)
(0.6894)
(0.5622)
9.2844

0.1672
(0.1070)
(0.2136)
(0.1534)
9.8466

(25.98)

(5.64)

(1.53)

730,882
1.21
2.28
65.91

1,408,460
1.20
2.17
12.83

1,706,318
1.12
1.68
530.47

2561 ****

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น
ในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง
ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
**** ขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 2561 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอื่นๆ ไดเนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหนึ่งป
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กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1.

ลักษณะของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน
กองทุน เปนกองทุน รวมประเภทรับซื้อคืน หนว ยลงทุน ไมกํา หนดระยะเวลาสิ้น สุด ของโครงการ โดยมีน โยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือ
ตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเนนลงทุนในบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่
ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือหนว ยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สวนที่เหลืออาจนําไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ และหรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโ ดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี เพื่อ ใหเ ปน ไปตามหลัก การบัญ ชีที่รับ รองทั่ว ไปของประเทศไทย นอกจากนี้ง บ
การเงิ น ไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ไดจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงิน
ของกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
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การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ
จายลวงหนา
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน
การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
-

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
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ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขาดทุนสะสมตนป
บาท
2563

5.

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)
ขาดทุนสะสมตนป

58,883,012.63

24,342,305.93

(27,822,147.03)

(15,563,619.62)

(142,964,994.90)

(31,077,806.56)

(111,904,129.30)

(22,299,120.25)

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

6.

อัตรารอยละ
ไมเกิน 1.605 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

7.

2562

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
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อัตราดอกเบี้ย (%)

2563

2562

2563

2562

10,928,002.25

10,278,032.83

0.10

0.37

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 2562
มีดังตอไปนี้
บาท
2563
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ
11,183,618.03
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
1,118,361.77

2562

นโยบายการกําหนดราคา

17,008,605.16
1,700,860.46

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน

6,294,961.40

-

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

6,970,275.44

4,533,944.65

ราคาตลาด

396,719.04

619,178.00

รายไดเงินปนผล

ตามที่ประกาศจาย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

678,094.73

1,271,650.34

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

67,809.48

127,165.05

5,511,878.94

10,132,512.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
8.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุน ไดซื้อ ขายเงิน ลงทุน สํา หรับ ปสิ้น สุด วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2563 โดยไมร วมเงิน ลงทุน ในตั๋ว สัญ ญาใชเ งิน เปน
จํา นวนเงิ น 688.16 ลา นบาท (ป 2562: จํา นวนเงิ น 203.88 ลา นบาท) โดยคิด เปน อัต รารอ ยละ 65.91 (ป 2562:
รอยละ 12.83) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

9.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา
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มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผ ลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตรา
สารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
กลุ#มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน
เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู7าประกั
6ค6
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ7ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได6
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได6รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

719,065,011.71
10,938,824.26

98.35%
1.50%

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย2หรือทรัพย2สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
วอร.แรนท.
วอร.แรนท.
หุ6นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคาร
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสร6าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
ธุรกิจการเกษตร
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส.
ขนสงและโลจิสติกส.
เงินทุนและหลักทรัพย.
สื่อและสิ่งพิมพ.
การทองเที่ยวและสันทนาการ
ประกันภัยและประกันชีวิต
อื่นๆ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค#าทรัพย2สินสุทธิ

30 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค#าตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
730,003,835.97
99.85%
10,938,824.26
1.50%
178,728.25
0.02%
178,728.25
0.02%
718,886,283.46
98.33%
181,668,378.60
24.84%
95,774,340.00
13.11%
92,647,470.00
12.68%
85,634,758.94
11.71%
59,887,681.00
8.19%
57,540,280.00
7.87%
43,850,546.00
5.99%
29,088,265.00
3.98%
16,860,470.00
2.31%
14,437,200.00
1.97%
14,093,040.00
1.93%
10,436,128.92
1.43%
9,751,400.00
1.33%
4,793,275.00
0.66%
2,423,050.00
0.33%
877,790.21
0.15%
2,793,076.00
0.38%
-1,915,285.79
-0.23%
730,881,626.18
100.00%

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน#วย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปVโตรเลียม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร. ซินเนอร.ยี่
บมจ.บี.กริม เพาเวอร.
บมจ. ผลิตไฟฟ]า
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. ราช กรุ^ป
บมจ. ไทยออยล.
บมจ. บีซีพีจี
บมจ. ไออาร.พีซี
บมจ. สตาร. ปVโตรเลียม รีไฟน.นิ่ง
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
บมจ. บางจาก คอร.ปอเรชั่น
บมจ. บ6านปู
พาณิชย.
บมจ. ซีพี ออลล.
บมจ. โฮม โปรดักส. เซ็นเตอร.
บมจ. คอมเซเวน
บมจ. สยามแม็คโคร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. เซอร.วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส.
บมจ. ทรู คอร.ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

31 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
10,938,824.26
10,938,824.26

1,979,600
303,200
288,133
323,000
53,200
486,600
147,200
142,500
280,700
1,415,500
309,000
821,040
105,200
297,500

71,265,600.00
26,984,800.00
18,440,512.00
14,938,750.00
11,810,400.00
9,391,380.00
8,243,200.00
5,913,750.00
3,592,960.00
3,312,270.00
2,116,650.00
2,085,441.60
1,862,040.00
1,710,625.00

761,400
1,363,600
394,600
245,600

48,348,900.00
20,317,640.00
16,178,600.00
10,929,200.00

305,800
325,500
3,488,500
206,000

55,961,400.00
17,739,750.00
11,581,820.00
7,364,500.00

% of NAV
1.50%
1.50%
24.84%
9.75%
3.69%
2.52%
2.04%
1.62%
1.28%
1.13%
0.81%
0.49%
0.45%
0.29%
0.29%
0.25%
0.23%
13.11%
6.62%
2.78%
2.21%
1.50%
12.68%
7.66%
2.43%
1.58%
1.01%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน#วย
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย.
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ. ธนาคารทิสโก6
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารทหารไทย
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
บมจ.ไทยฟู]ดส. กรุ^ป
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต. กรุ^ป
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส.
วัสดุกอสร6าง
บมจ. ปูนซีเมนต.ไทย
บมจ. ทิปโก6แอสฟ`ลท.
บมจ. ปูนซีเมนต.นครหลวง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ.เอพี (ไทยแลนด.)
บมจ.ควอลิตี้เฮ6าส.
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร.ปอเรชั่น
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร.ส
บมจ. วีนิไทย
ธุรกิจการเกษตร
บมจ. จีเอฟพีที
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี
32 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)

204,800
145,800
114,300
407,400
207,600
121,700
853,200
234,300
5,863,701

14,848,000.00
12,283,650.00
12,172,950.00
8,677,620.00
8,252,100.00
8,184,325.00
8,148,060.00
7,556,175.00
5,511,878.94

1,044,900
399,190
1,465,100
123,800
290,900

33,698,025.00
8,941,856.00
6,739,460.00
6,406,650.00
4,101,690.00

122,300
441,600
23,200

43,294,200.00
10,951,680.00
3,294,400.00

365,400
631,500
1,137,200
2,679,800
1,123,200
178,900

17,173,800.00
7,893,750.00
7,164,360.00
5,949,156.00
3,594,240.00
2,075,240.00

313,300
388,600
226,400

14,490,125.00
9,209,820.00
5,388,320.00

668,300
316,900

8,621,070.00
8,239,400.00

% of NAV
11.71%
2.03%
1.68%
1.67%
1.19%
1.13%
1.12%
1.11%
1.03%
0.75%
8.19%
4.61%
1.22%
0.92%
0.88%
0.56%
7.87%
5.92%
1.50%
0.45%
5.99%
2.35%
1.08%
0.98%
0.81%
0.49%
0.28%
3.98%
1.98%
1.26%
0.74%
2.31%
1.18%
1.13%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน#วย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส.
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส.
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส.
ขนสงและโลจิสติกส.
บมจ. บีทีเอส กรุ^ป โฮลดิ้งส.
เงินทุนและหลักทรัพย.
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ.บัตรกรุงไทย
สื่อและสิ่งพิมพ.
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. แพลน บี มีเดีย
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
รวมหุนสามัญ
วอร2แรนท2
วอร.แรนท.
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
รวมวอร2แรนท2
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลค#าทรัพย2สินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย.สินสุทธิตอหนวย

33 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)

397,500
70,700

11,626,875.00
2,810,325.00

1,355,100

14,093,040.00

1,573,512
152,100

5,759,053.92
4,677,075.00

1,163,000
292,800

8,141,000.00
1,610,400.00

175,900

4,793,275.00

150,500

2,423,050.00
718,886,283.46

18,145

178,728.25
178,728.25
2,793,076.00
-1,915,285.79
730,881,626.18
100,313,188.63
7.2860

% of NAV
1.97%
1.59%
0.38%
1.93%
1.93%
1.43%
0.79%
0.64%
1.33%
1.11%
0.22%
0.66%
0.66%
0.33%
0.33%
98.33%
0.02%
0.02%
0.02%
0.38%
-0.23%
100.00%

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ของรอบปบัญชี 2562/2563 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2562

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2562

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละตอปของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

11,183.62

1.0683

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

280.11

0.0267

คานายทะเบียน (Registrar fee)

1,118.36

0.1068

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

37.47

0.0036

12,619.56

1.2054

คาใชจายอื่น (ภาษีเงินได)
รวมคาใชจายทั้งหมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เทากับ 1,044,029,379.18 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 14.78%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.03 (271,126.79 บาท)

34 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลําดับ
ชื่อบริษัทหลักทรัพย
1 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3 บริษทั หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด

35 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

คานายหนา
(บาท)
108,079.49
99,663.73
63,383.57
271,126.79

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคา
นายหนาทั้งหมด
39.86
36.76
23.38
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
บมจ,ธนาคารทหารไทย
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 31 สิงหาคม 2563
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
ดร.สมจินต ศรไพศาล
2
นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ
3
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
4
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
5
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6
นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
7
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

1
2
3
4
5

Capital Nomura Securities Plc.
DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd
Finansia Plc.
KGI Securities (Thailand) Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6
7
8
9
10

Kim Eng Securities
Phatra Securities Co.,Ltd.
RHB Securities Plc.
SCB Securities
Tisco Securities Co.,Ltd.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.
12 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)
36 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
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 การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
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- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน 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
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- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 ก.ย.2562 – 31 ส.ค.2563)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

1
2

บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
บมจ. ธนาคารทหารไทย

3
4

บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารทหารไทย

TCAP
TMB

23 ก.ย. 62
28 พ.ย. 62

1
1

1
1

7
4

0
0

1
1

5
6

บมจ. แพลน บี มีเดีย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

PLANB
BBL

9 ม.ค. 63
5 มี.ค. 63

1
1

1
1

2
1

0
0

0
1

7
8
9

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง
บมจ. ทิปโกแอสฟลท
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

SCCC
TASCO
KBANK

26 มี.ค. 63
7 เม.ย. 63
2 เม.ย. 63

1
1
1

1
1
1

9
15
7

0
0
0

1
0
0

10
11

บมจ. จีเอฟพีที
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

GFPT
GUNKUL

3 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63

1
1

1
1

5
12

0
0

0
1

12

บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส

HANA

30 เม.ย. 63

1

1

6

0

1

13
14

บมจ. คอมเซเวน
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

COM7
PTTGC

27 เม.ย. 63
2 มิ.ย. 63

1
1

1
1

7
5

0
0

1
1

15
16

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. ปูนซิเมนตไทย

GPSC
SCC

4 มิ.ย. 63
8 มิ.ย. 63

1
1

1
1

6
6

0
0

1
0

17
18
19
20
21

บมจ. ไทยออยล
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ. บานปู
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

TOP
PTTEP
BANPU
TRUE
SCB

10 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

6
9
5
10
4

0
1
0
1
0

1
0
0
0
0

22
23
24
25

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง

MINT
CPF
CENTEL
PSH

19 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63

1
1
1
1

1
1
1
1

12
5
7
8

0
0
0
0

0
0
1
1
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ROBINS
TMB

จํานวน จํานวน จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระการ
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ประชุม***
เชิญ เขารวม
งดออก
วันที่ประชุม ประชุม* ประชุม** สนับสนุน คัดคาน เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
5 ก.ย. 62
1
1
2
0
1
23 ก.ย. 62
1
1
9
0
1

26
27

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
บมจ. ปตท.

TISCO
PTT

จํานวน จํานวน
จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
การประชุม***
เชิญ
เขารวม
งดออก
วันที่ประชุม ประชุม* ประชุม** สนับสนุน คัดคาน เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
26 มิ.ย. 63
1
1
8
0
0
3 ก.ค. 63
1
1
5
0
1

28
29
30
31
32
33

บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น
บมจ. ไออารพีซี

QH
KTC
BCP
CPN
WHA
IRPC

29 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

7
6
7
7
8
6

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

34

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)

AP

9 ก.ค. 63

1

1

8

0

1

35

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

16 ก.ค. 63

1

1

7

0

0

36
37
38

บมจ. บีซีพีจี
บมจ. ราช กรุป
บมจ. บี.กริม เพาเวอร

BCPG
RATCH
BGRIM

2 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63

1
1
1

1
1
1

6
6
6

0
0
0

1
1
1

39
40

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง

HMPRO
THANI

10 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63

1
1

1
1

8
9

0
0

1
1

41
42
43
44
45
46
47

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BLA
BBL
KTB
IVL
KCE
VGI
BTS

10 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
30 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

7
5
5
6
7
7
13

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
1

48
49
50
51

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. วีนิไทย
บมจ. ผลิตไฟฟา
บมจ. สยามแม็คโคร

ADVANC
VNT
EGCO
MAKRO

23 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63

1
1
1
1

1
1
1
1

5
9
8
7

0
1
0
0

1
1
1
1

52

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป

M

24 ก.ค. 63

1

1

5

0

1

ลําดับ

ชือ่ บริษทั
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ชือ่ ยอ

53
54

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

INTUCH
BAY

จํานวน จํานวน
จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
การประชุม***
เชิญ
เขารวม
งดออก
วันที่ประชุม ประชุม* ประชุม** สนับสนุน คัดคาน เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
24 ก.ค. 63
1
1
8
0
1
30 ก.ค. 63
1
1
8
0
0

55
56
57
58
59
60

บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. แพลน บี มีเดีย
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ. ธนาคารทหารไทย

TCAP
PLANB
MBK
TFG
KKP
TMB

29 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63
17 ส.ค. 63

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

6
8
11
7
8
7

0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1

61

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

DTAC

31 ส.ค. 63

1

1

7

0

1

ลําดับ

หมายเหตุ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

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

42 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563)
ลําดับ

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

บมจ.
หางสรรพสินคา
โรบินสัน

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 5 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ

0

1

วาระที่ 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุมวิสามัญ
ROBINS 5 ก.ย. 62 ผูถือหุน ครั้งที่
1/2562
การประชุมวิสามัญ
บมจ. ธนาคาร
TMB
23 ก.ย. 62 ผูถือหุน ครั้งที่
ทหารไทย
1/2562
การประชุมวิสามัญ
บมจ. ทุนธนชาต
TCAP
23 ก.ย. 62 ผูถือหุน ครั้งที่
1/2562
การประชุมวิสามัญ
บมจ. ธนาคาร
TMB
28 พ.ย. 62 ผูถือหุน ครั้งที่
ทหารไทย
2/2562
การประชุมวิสามัญ
บมจ. แพลน บี มีเดีย PLANB 9 ม.ค. 63 ผูถือหุน ครั้งที่
1/2563
การประชุมวิสามัญ
บมจ. ธนาคาร
BBL
5 มี.ค. 63 ผูถือหุน ครั้งที่
กรุงเทพ
1/2563
การประชุมสามัญ
บมจ. ปูนซีเมนต
SCCC 26 มี.ค. 63 ประจําปผูถือหุนครั้ง
นครหลวง
ที่ 27
การประชุมสามัญ
บมจ. ทิปโกแอสฟลท TASCO 7 เม.ย. 63 ผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2563
บมจ. ธนาคาร
การประชุมสามัญ
KBANK 2 เม.ย. 63
กสิกรไทย
ผูถือหุน ครั้งที่ 108
การประชุมสามัญ
บมจ. จีเอฟพีที
GFPT
3 เม.ย. 63 ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
บมจ. กันกุล
21 เม.ย. 63 ผูถือหุนประจําป
เอ็นจิเนียริ่ง
GUNKUL
2563

43 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 13 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

12

บมจ. ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส

HANA

30 เม.ย. 63

13

บมจ. คอมเซเวน

COM7

27 เม.ย. 63

14

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล

PTTGC

2 มิ.ย. 63

15

บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

4 มิ.ย. 63

16

บมจ. ปูนซิเมนตไทย

SCC

8 มิ.ย. 63

17

บมจ. ไทยออยล

TOP

10 มิ.ย. 63

วาระที่ 8 พิจารณา
วาระอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

0

0

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่
ออกตามวาระ (นาย
เดชาภิวัฒน ณ
สงขลา )

1

0

0

0

1

0

0

0

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่
27/2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2563 ครั้งที่ 27
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563

18

บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

PTTEP

17 มิ.ย. 63

การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

19

บมจ. บานปู

BANPU

19 มิ.ย. 63

การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

20

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE

19 มิ.ย. 63

การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563

21

บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย

SCB

16 มิ.ย. 63

การประชุมสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 197

44 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง
พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระ
และแตงตั้งกรรมการ
ใหมแทนกรรมการที่
ลาออก
(ดร.หลี่ เฝง)

เหตุผล

เขาประชุมไมถึง
75%

เขาประชุมไมถึง
75%

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

22

บมจ. ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล

MINT

23

บมจ. เจริญโภคภัณฑ
อาหาร

CPF

24

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา

25

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง

26

บมจ. ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป

27

บมจ. ปตท.

28

บมจ. ควอลิตี้เฮาส

29

บมจ. บัตรกรุงไทย

30

บมจ. บางจาก
คอรปอเรชั่น

31

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

32

บมจ.ดับบลิวเอชเอ
คอรปอเรชั่น

33

บมจ. ไออารพีซี

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุมสามัญ
19 มิ.ย. 63 ผูถือหุน ครั้งที่
27/2563
การประชุมสามัญ
24 มิ.ย. 63 ผูถือหุนครั้งที่
1/2563

ระเบียบวาระที่ 8
การประชุมผูถือหุน
29 มิ.ย. 63
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
CENTEL
สามัญประจําป 2563
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 10 พิจารณา
PSH
26 มิ.ย. 63 ผูถือหุนประจําป
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
TISCO 26 มิ.ย. 63 ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
วาระที่ 6 เรื่อง
PTT
3 ก.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
2563
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 9 พิจารณา
QH
29 มิ.ย. 63 ผูถือหุนประจําป
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
วาระที่ 8 เรื่อง
การประชุมใหญ
KTC
3 ก.ค. 63
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
สามัญประจําป 2563
(ถามี)
การประชุมใหญ
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
BCP
3 ก.ค. 63
สามัญประจําป 2563 (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 11 พิจารณา
CPN 10 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
วาระที่ 10 พิจารณา
WHA 13 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
ระเบียบวาระที่ 7
IRPC
3 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
เรื่องพิจารณาเรื่อง
2563
อื่นๆ (ถามี)

45 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

34

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)

35

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

AP

9 ก.ค. 63

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

16 ก.ค. 63

36

บมจ. บีซีพีจี

BCPG

2 ก.ค. 63

37

บมจ. ราช กรุป

RATCH

10 ก.ค. 63

38

บมจ. บี.กริม เพาเวอร

BGRIM

10 ก.ค. 63

39

บมจ. โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร

HMPRO

40

บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง

THANI

10 ก.ค. 63

41

บมจ. กรุงเทพประกัน
ชีวิต

BLA

10 ก.ค. 63

42

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

10 ก.ค. 63

43

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

KTB

10 ก.ค. 63

44

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส

IVL

30 มิ.ย. 63

45

บมจ. เคซีอี
อีเลคโทรนิคส

KCE

15 ก.ค. 63

10 ก.ค. 63

46 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 12 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

0

1

0

0

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
ครั้งที่ 27
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
ครั้งที่ 27
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนของบริษัท
ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

46

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย

47

บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

48

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

49

บมจ. วีนิไทย

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุมสามัญ
16 ก.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
2563

50

บมจ. ผลิตไฟฟา

EGCO

51

บมจ. สยามแม็คโคร

MAKRO 24 ก.ค. 63

52

บมจ. เอ็มเค
เรสโตรองต กรุป

53

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

M

20 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63

INTUCH 24 ก.ค. 63

47 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 15 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

1

1

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุมสามัญ
VGI
16 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
BTS
20 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
23 ก.ค. 63 ผูถือหุนประจําป
ADVANC
2563

VNT

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

วาระที่ 5 พิจารณา
อนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการใหมแทน
กรรมการที่ครบ
กําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
และแกไขอํานาจ
กรรมการ (ถามีการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ) ชื่อ
กรรมการ นายพจน
วิเทตยนตรกิจ
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ระเบียบวาระที่ 9
การพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

เขาประชุมไมถึง
75%

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุมสามัญ
วาระที่ 9 พิจารณา
58 บมจ. ไทยฟูดส กรุป
TFG
7 ส.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
0
1
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
บมจ. ธนาคาร
วาระที่ 10 เรื่อง
59
KKP
7 ส.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
0
1
เกียรตินาคิน
อื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
บมจ. ธนาคาร
วาระที่ 9 พิจารณา
60
TMB 17 ส.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
0
1
ทหารไทย
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
การประชุมสามัญ
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
วาระที่ 9 พิจารณา
61
DTAC 31 ส.ค. 63 ผูถือหุน ประจําป
0
1
คอมมูนิเคชั่น
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2563
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

48 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563)
ลําดับ
1

สนับสนุน คัดคาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ประชุม 23 ก.ย. 62
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบโครงการการรวมกิจการระหวางธนาคารฯ
และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร ธนชาต
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 6.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
31,481,481,482 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได
วาระที่ 6.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
3,067,340,365 หุน เพื่อเสนอขายตอบุคคลใน
วงจํากัด
วาระที่ 6.3 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
27,622,837,416 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของธนาคารธนชาต โดยถือเปนการเสนอขาย
หุนใหแกประชาชนเปนการทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง
วาระที่ 6.4 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
200,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแก ผูบริหาร และ
พนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) (ซึ่งจะเปนบริษัทยอยของธนาคารฯ
หลังจากการเขาซื้อหุนของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) โดยธนาคารฯ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

49 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

งดออก
เสียง

เหตุผล

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

ลําดับ
2

สนับสนุน คัดคาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ประชุม 28 พ.ย. 62
วาระที่ 1 การพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 3. ของหนังสือบริคณห
สนธิ เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนเพื่อรับโอนกิจการของธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 เพิ่มเติม
สําหรับการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)

บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25632 วันที่ประชุม 29 ก.ค. 63
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป
2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 รับทราบการจายปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุด
ยอย ประจําป 2563 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯจาก
ผลการดําเนินงานประจําป 2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดยอย ประจําป 2563
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผล
การดําเนินงานประจําป 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป
2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

50 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

เหตุผล

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
3

งดออก
เสียง

X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ

-

-

-

รับทราบผลการดําเนินงาน
ของธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ
X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

ลําดับ
4

สนับสนุน คัดคาน

งดออก
เสียง

เหตุผล

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2562
และรับทราบการจายปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานในป
2562
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสใหแกคณะกรรมการธนาคารสําหรับงวด
ผลการดําเนินงานป 2562
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2563 และกําหนดเงินคาสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงิน
บาทและ/หรือสกุลอื่นๆภายในวงเงินเทียบเทาไมเกิน 200,000 ลาน
บาท ทดแทนวงเงินเดิมที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวในป 2553 ที่จํานวนไม
เกิน 140,000 ลานบาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

51 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

-

-

-

รับทราบผลการดําเนินงาน
ของธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X
X

พิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ

X

X

X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

