กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

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 5 กรกฎาคม 2562
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 รายงานรอบ 1 ป ตั้ ง แต วั น ที่
1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปผานมา คอนขางผันผวน โดยปรับตัวลดลงตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 2
และ 4 ของ ป 2561 จากความกังวลตอปจจัยภายนอกประเทศ อาทิ 1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องของธนาคาร
กลางสหรัฐ 2) สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และ 3) ปญหาการเมืองจากฝงยุโรป กอนที่จะ
ปรับตัวดีขึ้นในป 2562 หลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณการผอนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางกลุมประเทศพัฒนา
แลว รวมถึงความคืบหนาในการเจรจาการคาระหวาง สหรัฐฯ-จีน จึงทําใหเงินลงทุนของนักลงทุนตางขาติกลับเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย อีกครั้ง
สําหรับกองทุนเปดทหารไทย SET50 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2562 ลดลง 3.08% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวลดลง 2.68%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
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รายงานการวิเคราะหของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปดทหารไทย SET50
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป 2562 มีแนวโนมชะลอตัวลง ตอเนื่องจากเศรษฐกิจในกลุมประเทศพัฒนาแลว ที่อยูในชวง
ปลายวัฏจักรขาขึ้น ความกังวลในตลาดการเงินโลกสําหรับโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มสูงขึ้นจากสงครามการคา
สหรัฐฯ-จีนที่กลับมาปะทุอีกครั้ง การเจรจาเพื่อยุติสงครามการคายังเปนเรื่องทาทายและทางการสหรัฐฯ มีแนวโนมพรอมใช
มาตรการทางภาษีเพื่อกดดันจีนตอเนื่อง จึงทําใหการเจรจาสงครามการคายังมีความไมแนนอนอยูมาก ในอีกดานธนาคาร
กลางในกลุมประเทศพัฒนาแลวแสดงทาทีเตรียมพรอมในการกระตุนเศรษฐกิจหากภาวะเศรษฐกิจแยลงมากกวาคาด โดยรวม
เศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุนและจีน แมตองเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แตภาค
บริการ เชน คาปลีก อสังหาริมทรัพย ฯลฯ ยังมีแนวโนมเติบโตทรงตัว อีกทั้งตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกรงจากอัตราการ
วางงานที่มีแนวโนมอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ ย งสํ า คั ญ สํ า หรั บ เศรษฐกิ จโลกมี 3 ประการ ได แ ก 1) สงครามการค า 2) การชะลอตั ว ของกลุ ม ประเทศ
เศรษฐกิจหลัก 3) ปญหาภูมิรัฐศาสตรโดยเฉพาะ Brexit
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปผานมา คอนขางผันผวน โดยปรับตัวลดลงตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 2
และ 4 ของ ป 2561 จากความกังวลตอปจจัยภายนอกประเทศ อาทิ 1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องของธนาคาร
กลางสหรัฐ 2) สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และ 3) ปญหาการเมืองจากฝงยุโรป กอนที่จะ
ปรับตัวดีขึ้นในป 2562 หลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณการผอนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางกลุมประเทศพัฒนา
แลว รวมถึงความคืบหนาในการเจรจาการคาระหวาง สหรัฐฯ-จีน จึงทําใหเงินลงทุนของนักลงทุนตางขาติกลับเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย อีกครั้ง
ผูจัดการกองทุ นประเมินว า ทิศทางการลงทุ นในตลาดหุ นไทยป 2562 ยังคงมีความนาสนใจจากการเติบ โตของ
เศรษฐกิจรวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงเติบโตในระดับสูง นอกจากนี้ความเสี่ยงจากปจจัยตางประเทศที่เคย
กังวลมีแนวโนมชะลอลง
นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไทย SET50
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
ในการบริ ห ารกองทุ น ในลั ก ษณะ Passive management ผู จั ด การกองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในรู ป แบบ Full
Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทหารไทย SET50
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงที่สุดกับผลตอบแทนของดัชนีSET50 โดยจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสาร
แหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
ดัชนีที่ใชอางอิง : SET50 INDEX
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชวี้ ัด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
(โดยการเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี
SET50 ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนี
อื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคานวณอีกตอไป โดยดัชนีที่จะนํามาใชแทนจะตองเปน
ดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ
(Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดย
กองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตางๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนี
ดังกลาว
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient
portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุน
สามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพย SET50 เชน เขาทําสัญญาฟวเจอรส ที่อิงกับดัชนีหลักทรัพย SET50
เปนตน รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note)
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 เม.ย. 30 เม.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
62
61

28 เม.ย.
60

29 เม.ย.
59

30 เม.ย.
58

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

109.3529

78.8166

85.9165

79.8714

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

105.9892 109.3529 90.0757

78.8166

85.9165

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

-3.08%

+21.27% +14.29%

-8.26%

+7.57%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

-2.68%

+21.96% +13.48% -11.36% +4.86%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

13,465

7,840

8,154

8,536

5,806

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

16,946

13,465

7,840

8,154

8,536

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

14,805

10,098

7,821

7,945

5,616

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+3,783

+3,711

-1,402

+305

+2,248

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.17%

0.15%

0.26%

0.15%

0.44%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย
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90.0757

1200.00%

TMB50

Benchmark 1 Return
967.41%
954.87%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
3-Jan-02

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
31 ม.ค. 62
31 ต.ค. 61
30 เม.ย. 61
+2.77%
+2.30%
-3.08%
กองทุนเปดทหารไทย SET50
เกณฑมาตรฐาน **
+3.00%
+2.61%
-2.68%

30-Apr-19

ยอนหลัง
3 ป
29 เม.ย. 59
+10.37%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
29 มี.ค. 44
+13.93%

+10.94%

N/A

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

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปดทหารไทย SET50
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย SET50 (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ
กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ
ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับ ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล านี้โดยถูก ตอ งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุน ในการดํ าเนิน งานตอ เนื่ อ ง
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชีจะสามารถตรวจพบข อมูลที่ขัด ตอข อเท็จจริ งอั น เป น
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูรว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ
ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบั ญชีที่ได รับจนถึงวัน ที่ในรายงานของผูสอบบัญชีข องขา พเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณห รื อ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
10 กองทุนเปดทหารไทย SET50

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน มณีกนกสกุล

(นายสุวัฒน มณีกนกสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มิถุนายน 2562

11 กองทุนเปดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมื หลักทรัพย
3.3, 4, 6
ตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เทากับ 446,026,012.17 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เทากับ 323,838,173.95 บาท)
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
3.2, 4
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เทากับ 14,761,715,508.32 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เทากับ 10,719,883,688.20 บาท)
เงินฝากธนาคาร
7
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย)
3.3, 6
ลูกหนี้
จากการขายหนวยลงทุน
จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพยคางรับ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
3.3, 6
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
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2562
479,776,777.00

2561
390,064,430.00

16,238,681,512.99 12,901,608,966.67

340,941,672.83
573,539,773.20

221,112,583.19
463,234,278.00

647,510.90
1,281,016.97
91,813,947.75
67,646,274.51
511,243.20
303,727.50
17,725,912,437.87 14,045,251,276.84
573,539,773.20
463,234,278.00
178,581,026.42
100,051,536.84
19,339,314.91
10,121,735.30
8,377,008.24
6,676,561.09
488,848.09
391,532.74
780,325,970.86
580,475,643.97
16,945,586,467.01 13,464,775,632.87

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

3.7

2562

2561

1,598,802,335.90

1,231,313,163.73

6,210,822,956.47 2,811,290,329.42
9,135,961,174.64 9,422,172,139.72
16,945,586,467.01 13,464,775,632.87

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)
3.4
105.9892
(ป 2562 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 159,880,233.3676 หนวย)
(ป 2561 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 123,131,316.1725 หนวย)

13 กองทุนเปดทหารไทย SET50

109.3529

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย
คาธรรมเนียมจากการซื้อหรือขายหนวยลงทุน
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี่ กิดขึ้นทั้งสิน้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมตนป
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายป
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หมายเหตุ
3.1

2562

2561

446,706,979.29
3,572,853.18
15,783,497.36
466,063,329.83

324,736,359.39
4,346,977.05
11,156,214.03
340,239,550.47

8
8
8

74,023,997.40
4,752,340.68
14,760,384.99
1,000.00
93,537,723.07
372,525,606.76

52,167,176.28
3,241,322.14
10,067,283.89
65,475,782.31
274,763,768.16

3.1
3.2, 9

78,498,193.18
(737,234,765.02)

22,060,232.29
1,628,696,356.40

(658,736,571.84)
(286,210,965.08)

1,650,756,588.69
1,925,520,356.85

9,422,172,139.72
(286,210,965.08)
9,135,961,174.64

7,496,651,782.87
1,925,520,356.85
9,422,172,139.72

3.3

10

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยสทุ ธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
2562

2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพยสุทธิทเี่ กิดจากการดําเนินงาน

372,525,606.76
78,498,193.18
(737,234,765.02)
(286,210,965.08)

274,763,768.16
22,060,232.29
1,628,696,356.40
1,925,520,356.85

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ออกจําหนายระหวางป
หัก มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหวางป
บวก การเปลี่ยนแปลงทีเ่ พิ่มขึ้น (ลดลง) ของบัญชีปรับสมดุล
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

944,154,313.87
(576,665,141.92)
367,489,171.95
3,399,532,627.27
3,767,021,799.22

728,491,372.68
(367,583,715.52)
360,907,657.16
3,338,441,943.92
3,699,349,601.08

3,480,810,834.14
13,464,775,632.87
16,945,586,467.01

5,624,869,957.93
7,839,905,674.94
13,464,775,632.87

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

หนวย
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก หนวยลงทุนที่ออกจําหนายระหวางป
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นป
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2562

2561

123,131,316.1725
94,415,431.3866
(57,666,514.1915)
159,880,233.3676

87,040,550.4568
72,849,137.2680
(36,758,371.5523)
123,131,316.1725

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพยสุทธิ
จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การจําหนายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการใหยมื หลักทรัพยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2561

(286,210,965.08)

1,925,520,356.85

(6,881,709,677.24)
2,796,188,212.08
(24,167,673.24)
(207,515.70)

(5,349,831,349.41)
1,439,731,411.34
(3,163,537.36)
8,750.25

(110,305,495.20)
633,506.07

29,473,273.20
(541,548.00)

110,305,495.20
9,217,579.61
78,529,489.58
1,700,447.15
97,315.35
(78,498,193.18)
737,234,765.02
(3,647,192,709.58)

(29,473,273.20)
(8,395,450.82)
46,205,466.70
1,127,592.11
64,719.98
(22,060,232.29)
(1,628,696,356.40)
(3,600,030,177.05)

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหนายหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป ประกอบดวย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย
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2562

2561

9,775,199,239.88
(6,008,177,440.66)
3,767,021,799.22
119,829,089.64
221,112,583.19
340,941,672.83

7,427,788,760.14
(3,728,439,159.06)
3,699,349,601.08
99,319,424.03
121,793,159.16
221,112,583.19

340,941,672.83

221,112,583.19

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 1)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
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)

อัตราสวน %
100.00
4.22

12,207,820
6,548,051
6,764,752

332,663,095.00
245,551,912.50
127,853,812.80
706,068,820.30

2,706,100
3,392,800
1,200,400
19,813,350
4,813,700
1,135,000
62,167,052
1,651,700

549,338,300.00
648,024,800.00
79,226,400.00
374,472,315.00
630,594,700.00
95,056,250.00
125,577,445.04
87,540,100.00
2,589,830,310.04

1,701,200
2,876,400

785,954,400.00
90,606,600.00
876,561,000.00

7,959,500
6,391,991

364,147,125.00
439,449,381.25
803,596,506.25

15.49

วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5.24

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

4.81
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จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

อัตราสวน %
10.54

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8.88

เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1.81

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

19 กองทุนเปดทหารไทย SET50

จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

5,674,800
12,735,000
18,643,911
1,574,500
5,672,656

292,252,200.00
986,962,500.00
292,709,402.70
91,714,625.00
98,136,948.80
1,761,775,676.50

4,214,800
3,356,800
4,545,600
47,304,806

800,812,000.00
170,357,600.00
270,463,200.00
243,619,750.90
1,485,252,550.90

3,005,400
3,655,200

154,778,100.00
148,035,600.00
302,813,700.00

7,317,900
3,695,700
4,325,300
5,287,900
746,300
2,073,800
2,124,100
3,024,300
28,969,100
40,492,600
5,628,102

120,013,560.00
124,729,875.00
98,616,840.00
294,800,425.00
220,904,800.00
189,752,700.00
132,225,225.00
316,039,350.00
163,675,415.00
1,974,014,250.00
751,351,617.00

28.59

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 3)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
อัตราสวน %
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

4.48

การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

0.49

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

4.54

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหุนสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 15,207,741,520.49 บาท) *

จํานวนหนวย
2,055,600
6,146,800
2,892,100

บาท
มูลคายุติธรรม
127,961,100.00
65,156,080.00
200,277,925.00
4,779,519,162.00

22,213,300
1,033,200

566,439,150.00
182,876,400.00
749,315,550.00

1,913,800

81,814,950.00
81,814,950.00

6,362,500
16,940,600
20,402,100

480,368,750.00
189,734,720.00
89,361,198.00
759,464,668.00

20,252,300
21,668,900
16,862,020
100.00

1,387,282,550.00
236,191,010.00
198,971,836.00
1,822,445,396.00
16,718,458,289.99

100.00

16,718,458,289.99

10.91

* เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ไดรวมหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรมจํานวน
479,776,777.00 บาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
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กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
2562
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด
รายไดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่
ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายไดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด
อัตราสวนของการเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย
สุทธิจากการดําเนินงานตอมูลคา
สินทรัพยสทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหวางงวด (%)
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2561

2560

2559

2558

2557

109.3529

90.0718

78.8149

85.9165

79.8714

84.6349

2.6089

2.7284

2.0934

2.1605

2.4083

2.2747

0.7117

0.2212

0.4233

(1.1311)

6.6090

5.2054

(6.6843)
(3.3637)
105.9892

16.3315
19.2811
109.3529

8.7402
11.2569
90.0718

(8.1310)
(7.1016)
78.8149

(2.9722)
6.0451
85.9165

(12.2436)
(4.7635)
79.8714

(1.93)

19.07

14.03

(8.40)

6.55

(4.74)

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลทางการเงินที่สาํ คัญ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562
บาท
2562

2561

2560

อัตราสวนการเงินที่สาํ คัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํ คัญ
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
0.63
0.65
0.88
อัตราสวนของรายไดสุทธิจากการลงทุนตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
2.52
2.72
2.47
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางงวด * (%)
65.37
67.24
63.97
อัตราสวนมูลคาซื้อหรือขายที่นอยกวาของเงินลงทุน
สําหรับงวดตอมูลคาถัวเฉลี่ยรายเดือน
ของเงินลงทุนระหวางงวด* (%)
18.96
14.29
23.84
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท)
14,804,799,491.73 10,097,576,548.21 7,821,440,951.76
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท)
16,945,586,467.01 13,464,775,632.87 7,839,905,674.94
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือปลายงวด (หนวย)
159,880,233.3676 123,131,316.1725 87,040,550.4568

2559

2558

2557

0.88

0.88

0.88

2.79

2.81

2.95

60.69

151.99

77.37

27.00
60.63
31.51
8,102,264,008.17 7,631,751,867.79 5,615,687,823.07
8,153,642,856.54 8,535,526,963.90 5,805,934,270.78
103,452,993.4264 99,346,717.7791 72,690,970.2523

ขอมูลเพิ่มเติม :* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด ไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อและขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคํานวณโดยใชวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด
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กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 เมษายน 2562
1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย SET50
กองทุนเปดทหารไทย SET50 (กองทุนฯ) เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุน
เปด) ที่ไมประสงคจะดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่ประกาศกําหนด ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนฯ ไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนกองทุนเปดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544
โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 6,000 ลานบาท
กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุนเต็ม
อัตรา (Fully Invested) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนี
อื่นใดแทนดัชนี SET50 ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคํานวณอีกตอไป โดย
ดัชนีที่จะนํามาใชแทนจะตองเปนดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม กองทุน
จะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียง
กับดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับน้ําหนักที่
เป น ส ว นประกอบของดั ช นี ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ก องทุ น อาจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) เชน การเขาทําสัญญาฟวเจอร ที่อิงกับดัชนี
หลักทรัพย SET50 เปนตน โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน
2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําขึ้นและนําเสนอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชี
สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนมาตรฐานรายงานทาง
การเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑสิทธิ ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของ
ตราสารหนี้ โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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3.1.2

เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทจี่ ะไดรับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่
จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวธิ ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึก
เปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

3.2

การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด (รวมสิทธิในหุนปนผล) ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อ
ขายคลองรองรับแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใหสิทธิในการซื้อหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แสดงใน
มูลคายุติธรรม โดยใชราคาหลักทรัพยที่จะไดจากการใชสิทธิหักดวยราคาในการใชสิทธิ ทั้งนี้จะตองไมต่ํากวา
ศูนย
กรณีไมมีราคาซื้อขายจะแสดงในราคาที่บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย (Market Maker) เสนอ กําไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนราคาทุนของ
เงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ย

3.3

การใหยืมหลักทรัพย
กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม
มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการ
ใหยืมหลักทรัพยในงบดุล รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาในงบ
กําไรขาดทุน

3.4

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป

3.5

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณ
และตั้ ง ข อ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ จํ านวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ สิ น ทรั พ ย หนี้สิ น รายได
คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จํานวนที่ประมาณไว

3.6

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน
ตั้งแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่ง
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ประกอบดวยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุน
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน
หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญของกองทุน
3.7

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนของกําไรสะสมที่ยังไมไดแบง
สรร ณ วันที่เกิดรายการของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

3.8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2560 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมี
ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ผูบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงใหมดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ

4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย
บาท
2562
ราคาทุน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมื
หลักทรัพย
หุนสามัญ
รวม

2561
มูลคายุติธรรม

446,026,012.17

479,776,777.00

14,761,715,508.32
15,207,741,520.49

16,238,681,512.99
16,718,458,289.99

ราคาทุน
323,838,173.95

มูลคายุติธรรม
390,064,430.00

10,719,883,688.20 12,901,608,966.67
11,043,721,862.15 13,291,673,396.67

5. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุ น ฯ ได ซื้ อ และขายเงิ น ลงทุ น ระหว า งป โดยไม ร วมเงิ น ลงทุ น ในตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น สํ า หรั บ งวดสิ้ น สุ ด
วันที่ 30 เมษายน 2562 เปนจํานวนเงิน 6,881.71 ลานบาท และ 2,796.19 ลานบาท และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30
เมษายน 2561 เปนจํานวนเงิน 5,349.83 ลานบาท และ 1,439.73 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 46.48
และ 18.89 ในป 2562 และ 52.98 และ 14.26 ในป 2561 ตามลําดับ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป
6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
กองทุ น ฯ (ผู ใ หยืม ) ได เ ขา ทํ าธุ ร กรรมการใหยื ม หลั ก ทรั พ ย ตามสั ญญาให ยื ม และยื ม หลั ก ทรั พ ย กับ บริษัท
หลักทรัพย (ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี
SET50 แกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียกหลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและ
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ตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอยละ 120 ของมูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนํา
เงินสดที่เปนหลักประกันดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืม
หลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกันสําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญานี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ํา
กวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะวางหลักประกันเพิ่มใหมากกวาหรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุน
ฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับอัตรา MLR หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ซึ่ง
ขึ้นอยูเงื่อนไขตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางผูใหยืมกับผูยืม โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามราคาตลาด
ของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการ
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย และทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย ณ วันที่ 30 เมษายน
2562 และ 2561 ประกอบดวย
2562

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป 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)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
252,200.00
180,700.00
55,000.00
29,900.00
261,600.00
100,000.00
434,600.00
820,400.00
188,700.00
40,000.00
138,500.00
105,200.00
74,800.00
10,400.00
528,800.00
55,600.00
627,000.00
60,000.00
624,400.00
435,900.00
1,475,800.00

2561
มูลคายุติธรรม
(บาท)
6,872,450.00
3,415,230.00
10,505,000.00
1,973,400.00
4,944,240.00
13,100,000.00
36,397,750.00
1,657,208.00
10,001,100.00
18,480,000.00
4,362,750.00
4,812,900.00
3,852,200.00
605,800.00
9,148,240.00
10,564,000.00
31,820,250.00
3,570,000.00
3,215,660.00
22,448,850.00
59,769,900.00

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
533,600.00
500,000.00
190,000.00
364,300.00
2,885,700.00
550,000.00
123,200.00
365,000.00
400,400.00
-

มูลคายุติธรรม
(บาท)
28,814,400.00
9,000,000.00
14,012,500.00
6,630,260.00
173,863,425.00
12,815,000.00
1,848,000.00
18,615,000.00
14,614,600.00
-

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี 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 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

745,600.00
48,800.00
57,200.00
94,500.00
12,200.00
5,800.00
220,000.00
674,200.00
580,300.00
667,500.00
30,000.00
13,600.00
1,040,600.00
13,600.00
48,400.00
9,890,300.00
858,000.00
221,600.00

12,227,840.00
1,647,000.00
1,304,160.00
5,268,375.00
3,611,200.00
530,700.00
13,695,000.00
70,453,900.00
3,278,695.00
32,540,625.00
2,062,500.00
846,600.00
11,030,360.00
2,407,200.00
2,069,100.00
43,319,514.00
9,352,200.00
2,614,880.00
479,776,777.00

200,000.00
1,600,800.00
580,000.00
93,100.00
500,000.00
40,000.00
100,000.00
1,500,000.00
237,900.00
-

10,400,000.00
31,055,520.00
20,880,000.00
7,029,050.00
3,525,000.00
5,360,000.00
9,425,000.00
5,940,000.00
16,236,675.00
390,064,430.00

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 กองทุนฯ มีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน
573,539,773.20 และ 463,234,278.00 บาท บาท คิดเปนรอยละ 119.54 และ 118.75 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตาม
ราคาตลาด ตามลํ า ดั บ และกองทุ น ฯมี เ งิ น ฝากธนาคาร (หลั ก ประกั น จากการให ยื ม หลั ก ทรั พ ย ) เป น จํ า นวน
573,539,773.20 บาท และ 463,234,278.00 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายได
ใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาวไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม
7. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 ดังนี้
2562
2561
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
%
บาท
%
บาท
ประเภทออมทรัพย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
0.37, 0.62
340,939,342.69
0.37, 0.62
220,237,995.94
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
0.75
2,330.14
0.90
874,586.50
รวม
340,941,672.83
221,112,582.44

27 กองทุนเปดทหารไทย SET50

8. คาใชจาย
กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน ดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอป ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
9. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บาท
2562
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุน ณ วันตนป
(1,628,696,356.40)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ
ณ วันสิ้นป
891,461,591.38
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน
(737,234,765.02)

2561
(862,237,810.78)
2,490,934,167.18
1,628,696,356.40

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจาก
การขายนั้นไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี้แลว
10. กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย
บาท
2562
2561
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด สวนที่ไมสามารถ
แยกไดสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2549
2,863,686,775.63 2,863,686,775.63
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด สวนที่เริ่มสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 :
รายได (คาใชจาย) สุทธิจากการลงทุนสะสม
2,114,449,865.23 1,839,686,097.07
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
2,698,236,156.83 2,676,175,924.54
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
1,745,799,342.03
117,102,985.63
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดทั้งสิ้น
9,422,172,139.72 7,496,651,782.87
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11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 มีรายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (โดยการมี ผูถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน) ผลของรายการคาดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ไดตกลงรวมกันระหวาง
กองทุนฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
เปนบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จัดการกองทุน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุน ระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด MTrack Energy ETF
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะสั้น
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mild Small Minimum Variance
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนฯ มีรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ :บาท
2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนคางจาย
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
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2561

6,820,712.83
1,360,050.15

5,436,177.75
1,083,973.81

125,577,445.04

113,932,898.72

1,341,475.52

-

บาท
2562
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
74,023,997.40
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
14,760,384.99
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
262,009,304.00
ขายเงินลงทุน
254,935,830.00
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน
51,260,720.30
ขายเงินลงทุน
19,276,165.33

2561

52,167,176.28
10,067,283.89
301,124,906.00
46,248,573.00
-

นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนฯกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน โดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนเปดที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการลงทุนโดยใชราคาซื้อขาย
ครั้งลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ทําการซื้อขาย
12. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงิน การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 3
12.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินจากการลงทุน โดยใช
นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไมมีการใชตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง เนื่องจากไมมีการลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงิน
12.3 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ทําให
กองทุนฯเกิ ดความสู ญเสียทางการเงินได ทั้งนี้กองทุนฯไดกําหนดนโยบายในการป องกั นความเสี่ ยงโดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และกําหนดระเบียบในการพิจารณาเครดิตของคูคา
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12.4 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงินเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด อันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยในปปจจุบันและในอนาคต สําหรับเงินฝากธนาคารของกองทุนฯ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได
ดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามราคา
ตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

340,941,672.83

-

479,776,777.00
16,238,681,512.99
-

479,776,777.00
16,238,681,512.99
340,941,672.83

573,539,773.20
1,184,913.81

-

91,787,788.04

573,539,773.20
92,972,701.85

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได
ดังนี้
บาท

สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

221,112,583.19

-

390,064,430.00
12,901,608,966.67
-

390,064,430.00
12,901,608,966.67
221,112,583.19

463,234,278.00
1,057,857.66

-

68,173,161.32

463,234,278.00
69,231,018.98

12.5 ความเสี่ยงจากตลาด
ความเสี่ยงจากตลาดเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มูลคาของหุนในตลาดหลักทรัพยโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลด
ต่ําลงในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวในบางครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุน ไมวาการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากปจจัยเฉพาะที่เกี่ยวของกับหุนนั้นๆ หรือผูออกหุน หรือจากการคาดการณของนักลงทุน
หรือปจจัยโดยรวมที่กระทบตอหุนทั้งหมดที่มีการซื้อขายกันในตลาด เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง
เปนตน

12.6 มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการ
เงินไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
12.7 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุน
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอ
เวลาที่กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาครบกําหนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีดังนี้
ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ดอกเบี้ยคางรับ

16,238,681,512.99
-
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-

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

340,941,672.83

479,776,777.00
-

-

-

479,776,777.00
16,238,681,512.99
340,941,672.83

573,539,773.20
-

647,510.90
1,184,913.81

-

-

573,539,773.20
647,510.90
1,184,913.81

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย

ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

เมื่อทวงถาม

-

573,539,773.20
-

-

-

เกิน 5 ป

178,581,026.42

-

-

573,539,773.20
178,581,026.42

19,339,314.91
8,377,008.24

-

-

19,339,314.91
8,377,008.24

ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีดังนี้
ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
ไมมีกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป เกิน 5 ป
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย

12,901,608,966.67
-
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รวม

รวม

221,112,583.19

390,064,430.00
-

-

-

390,064,430.00
12,901,608,966.67
221,112,583.19

-

463,234,278.00
-

1,281,016.97
1,057,857.66

-

-

463,234,278.00
1,281,016.97
1,057,857.66

-

463,234,278.00
-

100,051,536.84

-

-

463,234,278.00
100,051,536.84

10,121,735.30
6,676,561.09

-

-

10,121,735.30
6,676,561.09

-

-

13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดตั้งกองทุน
14. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของกองทุนรวมแลวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
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กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
กลุม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูส ลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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มูลคาตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
0.00
0.00%
0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

16,718,458,289.99
915,666,359.84

98.64%
5.40%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
ขนสงและโลจิสติกส
พาณิชย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุกอสราง
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
การแพทย
อาหารและเครื่องดื่ม
เงินทุนและหลักทรัพย
การทองเที่ยวและสันทนาการ
อื่นๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลคาทรัพยสนิ สุทธิ
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มูลคาตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
17,634,124,649.83 104.04%
915,666,359.84
5.40%
16,718,458,289.99
98.64%
4,779,519,162.00
28.21%
2,589,830,310.04
15.28%
1,822,445,396.00
10.75%
1,761,775,676.50
10.39%
1,485,252,550.90
8.78%
876,561,000.00
5.17%
803,596,506.25
4.74%
759,464,668.00
4.48%
749,315,550.00
4.42%
706,068,820.30
4.16%
302,813,700.00
1.78%
81,814,950.00
0.48%
-688,538,182.82
-4.04%
91,787,788.04
0.54%
-780,325,970.86
-4.58%
16,945,586,467.01 100.00%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
รวมเงินฝากธนาคาร
หุน สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. ผลิตไฟฟา
บมจ. ไทยออยล
บมจ. โกลว พลังงาน
บมจ. ไออารพีซี
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. ราช กรุป
บมจ.บี.กริม เพาเวอร
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู เพาเวอร
บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนงิ่
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก
บมจ. ทุนธนชาต
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มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
915,664,023.45
2,336.39
915,666,359.84

40,492,600
5,628,102
3,024,300
5,287,900
746,300
2,892,100
2,073,800
28,969,100
2,124,100
2,055,600
3,695,700
7,317,900
4,325,300
6,146,800

1,974,014,250.00
751,351,617.00
316,039,350.00
294,800,425.00
220,904,800.00
200,277,925.00
189,752,700.00
163,675,415.00
132,225,225.00
127,961,100.00
124,729,875.00
120,013,560.00
98,616,840.00
65,156,080.00

3,392,800
4,813,700
2,706,100
19,813,350
62,167,052
1,135,000
1,651,700

648,024,800.00
630,594,700.00
549,338,300.00
374,472,315.00
125,577,445.04
95,056,250.00
87,540,100.00

% of NAV

5.40%
0.00%
5.40%
28.21%
11.65%
4.43%
1.87%
1.74%
1.30%
1.18%
1.12%
0.97%
0.78%
0.76%
0.74%
0.71%
0.58%
0.38%
15.28%
3.82%
3.72%
3.24%
2.21%
0.74%
0.56%
0.52%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
ขนสงและโลจิสติกส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
พาณิชย
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส
บมจ. โรบินสัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
วัสดุกอสราง
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่
การแพทย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
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จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
1,200,400

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
79,226,400.00

20,252,300
21,668,900
16,862,020

1,387,282,550.00
236,191,010.00
198,971,836.00

12,735,000
18,643,911
5,674,800
5,672,656
1,574,500

986,962,500.00
292,709,402.70
292,252,200.00
98,136,948.80
91,714,625.00

4,214,800
4,545,600
47,304,806
3,356,800

800,812,000.00
270,463,200.00
243,619,750.90
170,357,600.00

1,701,200
2,876,400

785,954,400.00
90,606,600.00

6,391,991
7,959,500

439,449,381.25
364,147,125.00

6,362,500
16,940,600
20,402,100

480,368,750.00
189,734,720.00
89,361,198.00

22,213,300
1,033,200

566,439,150.00
182,876,400.00

% of NAV
0.47%
10.75%
8.19%
1.39%
1.17%
10.39%
5.82%
1.73%
1.72%
0.58%
0.54%
8.78%
4.73%
1.60%
1.44%
1.01%
5.17%
4.64%
0.53%
4.74%
2.59%
2.15%
4.48%
2.83%
1.12%
0.53%
4.42%
3.34%
1.08%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
อาหารและเครือ่ งดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
เงินทุนและหลักทรัพย
บมจ.เมืองไทย แคปปตอล
บมจ.บัตรกรุงไทย
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
รวมหุน สามัญ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)

12,207,820
6,548,051
6,764,752

332,663,095.00
245,551,912.50
127,853,812.80

3,005,400
3,655,200

154,778,100.00
148,035,600.00

1,913,800

81,814,950.00
16,718,458,289.99
91,787,788.04
-780,325,970.86
16,945,586,467.01
159,880,233.37
105.9892

% of NAV
4.16%
1.96%
1.45%
0.75%
1.78%
0.91%
0.87%
0.48%
0.48%
98.64%
0.54%
-4.58%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2561/2562 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562
ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2561

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2561

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

74,024.00

0.5000

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

4,752.34

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

14,760.38

0.0997

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาใชจายอื่น ๆ

1.00

0.0000

93,537.72

0.6318

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
เทากับ 14,804,799,491.73 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.89%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.03% ( 4,373,479.95 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอสบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ (0.10 %)
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คานายหนา
(บาท)
851,777.13
823,098.83
693,603.31
570,446.05
439,377.81
416,470.97
340,896.71
142,672.62
95,136.52
4,373,479.95
15,783,497.36

อัตราสวนคา
นายหนาแตละราย
ตอคานายหนา
ทั้งหมด
19.48
18.82
15.86
13.04
10.05
9.52
7.79
3.26
2.18
100.00
บาท

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว
3
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว
4
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
5
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
6
กองทุนเปด JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
7
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
8
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
9
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
10
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
11
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
12
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
13
กองทุนเปด JUMBO 25
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
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
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Capital Nomura Securities Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Finansia Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 KGI Securities (Thailand) Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 Kim Eng Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 Phatra Securities Co.,Ltd.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 RHB Securities Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 SCB Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
10 Tisco Securities Co.,Ltd.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
11 UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
12 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออก
เสียงทุกครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการ
กํากับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
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
การควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา
เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการ
เกิน 6 บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1
ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการ
บริษัทอื่น เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม)
(พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน
หรือกระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน
บริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

(ญ)

- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน)
เกิน 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ
ESOP ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติ
เชน การเพิ่มทุน ฯลฯ
การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน
หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน
การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดี
หรือผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ

45 กองทุนเปดทหารไทย SET50

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 พ.ค.2561 – 30 มิ.ย.2562)

ลําดับ

ชื่อบริษทั

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งดออก
สนับสนุน คัดคาน เสียง

1

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTS

23 ก.ค. 61

1

1

15

0

1

2

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

MINT

9 ส.ค. 61

1

1

4

0

0

3

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

24 ส.ค. 61

1

1

2

0

1

4

TOP

27 ส.ค. 61

1

1

1

0

1

LHSC

28 ก.ย. 61

1

1

1

0

1

DTAC

11 ธ.ค. 61

1

1

3

0

1

HREIT

18 ธ.ค. 61

1

1

4

0

1

8

บมจ. ไทยออยล
ทรัสตเพื่อการลุงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง
เซ็นเตอร
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช
บมจ. ทาอากาศยานไทย

AOT

25 ม.ค. 62

1

1

7

0

1

9

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

BEM

18 มี.ค. 62

1

1

2

0

1

10

บมจ. ปูนซิเมนตไทย

SCC

27 มี.ค. 62

1

1

6

0

0

11

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส

ADVANC

28 มี.ค. 62

1

1

8

0

1

12

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม

PTTEP

29 มี.ค. 62

1

1

5

0

0

13

GPSC

1 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

DELTA

2 เม.ย. 62

1

1

8

0

0

15

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย)
บมจ. บานปู เพาเวอร

BPP

2 เม.ย. 62

1

1

8

0

0

16

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

INTUCH

3 เม.ย. 62

1

1

8

0

1

17

บมจ. บานปู

BANPU

3 เม.ย. 62

1

1

11

0

0

18

บมจ. ไออารพีซี

IRPC

3 เม.ย. 62

1

1

5

0

1

19

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

4 เม.ย. 62

1

1

5

0

0

20

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

DTAC

4 เม.ย. 62

1

1

13

0

1

21

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

4 เม.ย. 62

1

1

7

0

0

22

บมจ. บัตรกรุงไทย

KTC

5 เม.ย. 62

1

1

5

0

1

23

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

5 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

24

บมจ. ไทยยูเนียน กรุป

TU

5 เม.ย. 62

1

1

8

0

0

25

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

HMPRO

9 เม.ย. 62

1

1

10

0

1

5
6
7

14
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ลําดับ

ชื่อบริษทั

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งดออก
สนับสนุน คัดคาน เสียง

26

บมจ. ไทยออยล

TOP

10 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

27

บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง

SPRC

10 เม.ย. 62

1

1

7

0

0

28

บมจ. ปตท.

PTT

11 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

29

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

BBL

12 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

30
31

บมจ. ราช กรุป
บมจ. ธนาคารทหารไทย

RATCH
TMB

12 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62

1
1

1
1

9
8

0
0

1
1

32

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

KTB

12 เม.ย. 62

1

1

5

0

0

33

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

BDMS

12 เม.ย. 62

1

1

5

0

1

34

บมจ. ผลิตไฟฟา

EGCO

18 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

35

บมจ. เมืองไทย แคปปตอล

MTC

18 เม.ย. 62

1

1

9

0

1

36

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

MINT

22 เม.ย. 62

1

1

10

0

0

37

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

TISCO

22 เม.ย. 62

1

1

8

0

0

38

บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

BJC

23 เม.ย. 62

1

1

12

1

1

39

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

GLOBAL

23 เม.ย. 62

1

1

9

0

1

40

บมจ. โกลว พลังงาน

GLOW

23 เม.ย. 62

1

1

6

0

1

41

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

KKP

23 เม.ย. 62

1

1

5

0

1

42

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

BH

24 เม.ย. 62

1

1

9

1

1

43

บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

CPF

24 เม.ย. 62

1

1

6

0

0

44

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

24 เม.ย. 62

1

1

8

0

1

45

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

IVL

24 เม.ย. 62

1

1

11

1

1

46

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

24 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

47

บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)

TOA

24 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

48

บมจ. บี.กริม เพาเวอร

BGRIM

25 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

49

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

CENTEL

25 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

50

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

EA

25 เม.ย. 62

1

1

10

1

0

51

บมจ. แลนดแอนดเฮาส

LH

25 เม.ย. 62

1

1

8

0

1

52

บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน

ROBINS

25 เม.ย. 62

1

1

5

0

0

53

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN

26 เม.ย. 62

1

1

5

0

1
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ลําดับ

ชื่อบริษทั

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งดออก
สนับสนุน คัดคาน เสียง

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

CPALL

26 เม.ย. 62

1

1

8

0

0

54

บมจ. ซีพี ออลล

55

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

BEM

26 เม.ย. 62

1

1

8

0

1

56

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น

WHA

29 เม.ย. 62

1

1

7

0

1

57

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE

30 เม.ย. 62

1

1

12

1

0

หมายเหตุ

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก
ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครัง้
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)
ลําดับ

ชื่อบริษทั

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

1

บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

BTS

23 ก.ค. 61

2

บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

24 ส.ค. 61

3

บมจ. ไทยออยล

TOP

27 ส.ค. 61

4

ทรัสตเพื่อการลุงทุน
ในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล
เอช ชอปปง เซ็นเตอร

LHSC

28 ก.ย. 61

5

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

DTAC

11 ธ.ค. 61

6

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
เหมราช

7

บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย

AOT

25 ม.ค. 62

8

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

18 มี.ค. 62

9

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

10

บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่

11

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

12

บมจ. ไออารพีซี

HREIT

ADVANC
GPSC

18 ธ.ค. 61

28 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

INTUCH

3 เม.ย. 62

IRPC

3 เม.ย. 62
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คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 17
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

ระเบียนวาระที่ 2
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆ

0

1

วาระที่ 5
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 3 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

0

1

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2561
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2561
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2561
การประชุม
สามัญผูถือ
หนวยทรัสต
ครั้งที่ 1/2561
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2561
การประชุม
วิสามัญผูถือ
หนวยทรัสต
ครั้งที่ 1/2561
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562

วาระที่ 9
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 7
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชื่อบริษทั

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

13

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

DTAC

4 เม.ย. 62

14

บมจ. บัตรกรุงไทย

KTC

5 เม.ย. 62

15

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล

PTTGC

5 เม.ย. 62

16

บมจ. โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร

17

บมจ. ไทยออยล

HMPRO
TOP

9 เม.ย. 62

10 เม.ย. 62

18

บมจ. ปตท.

PTT

11 เม.ย. 62

19

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

12 เม.ย. 62

20

บมจ. ราช กรุป

21

บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย

TMB

12 เม.ย. 62

22

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวช
การ

BDMS

12 เม.ย. 62

23

บมจ. ผลิตไฟฟา

EGCO

18 เม.ย. 62

24

บมจ. เมืองไทย
แคปปตอล

MTC

18 เม.ย. 62
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RATCH 12 เม.ย. 62

คัดคาน

งด
ออกเสียง

0

1

0

1

0

1

0

1

วาระที่ 7 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 10 เรือ่ ง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป
ครั้งที่ 26
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุมผูถือ
หุนสามัญ
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562

วาระที่ 14 เรือ่ ง
อื่นๆ
วาระที่ 7
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 7 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 11
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

วาระที่ 11
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 7 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

25

ชือ่ บริษทั

บมจ. เบอรลี่
ยุคเกอร

26

บมจ. สยาม
โกลบอลเฮาส

27

บมจ. โกลว
พลังงาน

28

บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน

29

30

31

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส

ชื่อยอ

BJC

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุม
23 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562

การประชุม
23 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
GLOBAL
ประจําป 2562
การประชุม
GLOW 23 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
KKP 23 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562

BH

GULF

IVL
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วาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

1

วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ถามี

วาระที่ 5 นายสิทธิ
ชัย ชัยเกรียงไกร
ดํารงตําแหนงใน
บริษัทจดทะเบียน
เกิน 6 แหง
1

วาระที่ 10 เรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 เรือ่ งอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 5 พิจารณา
และอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่
การประชุม
ครบกําหนดออก
24 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน จากตําแหนงตาม
ครั้งที่ 26
วาระ
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
การประชุม
วาระที่ 9 เรือ่ ง
24 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประจําป 2562 (ถามี)
วาระที่ 5 พิจารณา
อนุมัติเลือกตั้ง
การประชุม
กรรมการแทน
สามัญผูถือหุน กรรมการที่ออก
24 เม.ย. 62
ของบริษัท
ตามวาระ
ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 10 พิจาณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

1

วาระที่ 5 นายชัย
โสภณพนิช
เนื่องจากเขารวม
ประชุมไมถึง 75%

1

0

1

1

วาระที่ 5 ขอ 5.1
กรรมการ นายอมิต
โลเฮีย เขาประชุม
4/6 ไมถึง 75%

1

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

32

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

24 เม.ย. 62

33

บมจ. ทีโอเอ เพนท
(ประเทศไทย)

TOA

24 เม.ย. 62

34

บมจ. บี.กริม
เพาเวอร

BGRIM

25 เม.ย. 62

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562
การประชุมผู
ถือหุนสามัญ
ประจําป 2562

เหตุผล

ระเบียบวาระที่ 8
35
25 เม.ย. 62
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
0
1
CENTEL
(ถามี)
วาระที่ 8 เพือ่
1
วาระที่ 8 ชื่อ
พิจารณาและ
กรรมการ นายวุฒิ
การประชุม
บมจ. พลังงาน
เลือกตั้งกรรมการ
เลิศ เจียรนิลกุลชัย
36
EA
25 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
0
บริสุทธิ์
ที่ตองออกตาม
เขาประชุมไมถึง
ประจําป 2562
วาระกลับเขาดํารง
75%
ตําแหนงอีกวาระ
การประชุม
บมจ. แลนดแอนด
ใหญสามัญผู วาระที่ 9 พิจารณา
37
LH
25 เม.ย. 62
0
1
เฮาส
ถือหุน ครั้งที่
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
1/2562
การประชุม
บมจ. เซ็นทรัล
วาระที่ 8 พิจารณา
38
CPN 26 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
0
1
พัฒนา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประจําป 2562
การประชุม
บมจ. ทางดวนและ
วาระที่ 10 เรื่อง
39
BEM 26 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
0
1
รถไฟฟากรุงเทพ
อื่นๆ (ถามี)
ประจําป 2562
บมจ.ดับบลิว
การประชุม
วาระที่ 8 พิจารณา
40 เอชเอ
WHA 29 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
0
1
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
คอรปอเรชั่น
ประจําป 2562
วาระที่ 4 เรือ่ ง
พิจารณาเลือกตั้ง
วาระที่ 4 ขอ 2. ชือ่
การประชุม
บมจ. ทรู คอร
กรรมการแทน
กรรมการ ดร.ฮา
41
TRUE 30 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
1
0
ปอเรชั่น
กรรมการที่พน
ราลด ลิงค เขา
ประจําป 2562
จากตําแหนงตาม
ประชุมไมถึง 75%
วาระ
หมายเหตุ : พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระการประชุม
บมจ. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา
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4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)
ลําดับ
1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนผูถือหุน
100% ในบริษัทจัดการ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 วันที่
ประชุม 12 เม.ย. 62
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
ธนาคารในรอบป 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สนับสนุน

คัดคาน

งดออก
เสียง

-

-

-

เหตุผล

รับทราบผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจาก
ผลการดําเนินงานป 2561 และการจายเงินปนผล

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึง่ ออกตามวาระ

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2562

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2562
และกําหนดเงินคาสอบบัญชี

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสใหแก
คณะกรรมการธนาคารสําหรับงวดผลการดเนิน
งานป 2561

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
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X

เนื่องจากไมมีรายละเอียดวาระการ
ประชุม

