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1 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

วันท่ี  7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป  ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปท่ีผานมา ยังคงไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของ COVID-19 แตดวย

ภาพของการผอนคลายมาตรการล็อคดาวนรวมถึงผลกระทบดังกลาวก็ยังเปนประโยชนตอบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึง

ในคร่ึงหลังของป 2564 การแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมสงสัญญาณท่ีดีข้ึนและมีการผอนคลายการล็อคดาวนมากข้ึนทําให

คาดวาผลการดําเนินงานของกลุมท่ีไดรับผลกระทบมีแนวโนมท่ีดีข้ึน สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนในชวงคร่ึงหลัง

ของป 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยหรือ SET Index ปรับเพ่ิมข้ึนไปปดท่ี 1,657.62 จุด ซึ่งเปนระดับราคาปดสูงสดของป 

2564 อีกดวย 

มุมมองชองผูจัดการกองทุนตอแนวโนมการลงทุนในตลาดหุนป 2565 น้ีคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดใหญซึ่งสวนใหญจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการคลายการล็อคดาวนหรือ Reopen ประกอบกับการ

คาดการณถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2565 ท่ีจะดีกวาป 2564 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับคาดวาจะมีเงินทุนจากนัก

ลงทุนตางชาติไหลเขามาในตลาดหุนของประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดไทยดวย ทําใหคาดวาดัชนีตลาดหลักทรัพยจะสามารถ

ปรับข้ึนไดตอเน่ืองอีกป แตอยางไรก็ตามในป 2565 น้ีก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงท่ีไมวาจะเปนแนวโนมการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน เปนตน 

กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 เพ่ิมข้ึน 10.48% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี SET50 TRI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 11.76% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  

กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจไทยในป 2564 ท่ีผานมาน้ันเร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวในชวงแรกแตดวยการระบาดท่ีเร่ิมตนในชวงตนป 

2564 และมีการระบาดอยางตอเน่ืองรวมถึงการมีมาตรการล็อคดาวนท่ีเขมขนข้ึนจากการกําหนดพ้ืนท่ีแบงตามสีและอัตราการ

แพรระบาด และมาตรการของแตละพ้ืนท่ีท่ีจะเขมขนมากนอยลดหลั่นกันไป ประกอบกับปญหาดานการขนสงระหวางประเทศจาก

การขาดแคลนเรือขนสงและตูขนสง (Containers) และการล็อคดาวนของแตละประเทศซี่งสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน

การผลิต (Supply disruption) แตอยางไรก็ตามจากการฟนตัวของประเทศตะวันตกท่ีมีการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางชัดเจน

เปนปจจัยทางออมท่ีชวยใหแนวโนมตลาดหุนดีข้ึน รวมถึงปริมาณคําสั่งซื้อจากประเทศเหลาน้ีก็ชวยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกไดใน

ระดับหน่ึงเชนกัน 

มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในป 2565 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของ COVD-19 ท่ีมีแนวโนมท่ีจะคลี่คลายไดดีข้ึน ซึ่งจะสงผลตอภาคการบริการทองเท่ียวท่ีเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ

ไทย นอกเหนือจากการสงออกท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณของ

ธนาคารแหงประเทศไทยจากรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ท่ีคาดวา GDP ไทยป 2565 จะขยายตัวท่ี 3.4% จาก

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีจะทําใหการบริโภค การลงทุน การสงออกรวมถึงภาคการทองเท่ียวจะฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก

ดังกลาว และคาดวาผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ืองจากป 2564 โดยเฉพาะหุนกลุมท่ีผล

ประกอบการอิงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพาณิชย กลุมธนาคารพาณิชย และกลุมพลังงาน เปนตน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปท่ีผานมา ยังคงไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของ COVID-19 แตดวย

ภาพของการผอนคลายมาตรการล็อคดาวนรวมถึงผลกระทบดังกลาวก็ยังเปนประโยชนตอบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึง

ในคร่ึงหลังของป 2564 การแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมสงสัญญาณท่ีดีข้ึนและมีการผอนคลายการล็อคดาวนมากข้ึนทําให

คาดวาผลการดําเนินงานของกลุมท่ีไดรับผลกระทบมีแนวโนมท่ีดีข้ึน สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนในชวงคร่ึงหลัง

ของป 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยหรือ SET Index ปรับเพ่ิมข้ึนไปปดท่ี 1,657.62 จุด ซึ่งเปนระดับราคาปดสูงสุดของป 

2564 อีกดวย 

มุมมองของผูจัดการกองทุนตอแนวโนมการลงทุนในตลาดหุนป 2565 น้ีคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดใหญซึ่งสวนใหญจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการคลายการล็อคดาวนหรือ Reopen ประกอบกับการ

คาดการณถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2565 ท่ีจะดีกวาป 2564 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับคาดวาจะมีเงินทุนจากนัก

ลงทุนตางชาติไหลเขามาในตลาดหุนของประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดไทยดวย ทําใหคาดวาดัชนีตลาดหลักทรัพยจะสามารถ

ปรับข้ึนไดตอเน่ืองอีกป แตอยางไรก็ตามในป 2565 น้ีก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงท่ีไมวาจะเปนแนวโมการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

ของธนาคารกลางสหรัฐ และปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน เปนตน 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการ

ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผูจัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full 

Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากท่ีสุด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคยีงท่ีสุดกับผลตอบแทนของดัชนีSET50 โดยจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสาร
แหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 

 ดัชนีท่ีใชอางอิง : SET50 INDEX 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

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

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 

(โดยการเปลีย่นแปลงดังกลาวจะมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ี ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

องทุนมีนโยบายท่ีจะพยายามลงทุนในหุนเต็มอัตรา(fully invested) เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี SET50 
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีอ่ืนใด
แทนดัชนี SET50 ในกรณีท่ีดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคํานวณอีกตอไป โดยดัชนีท่ีจะนํามาใชแทนจะตองเปนดัชนีท่ี
วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวมกองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ 
(Passive management strategy) เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดย
กองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตางๆ ในสัดสวนท่ีเทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี
ดังกลาว 

ท้ังน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient 
portfolio management) และอาจมีไวซึ่งตราสารหนี  ท่ีมีลักษณะสัญญาซื อขายลวงหนาแฝง (StructuredNote) โดยเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ 
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

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

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

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

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

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

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

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

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ธ.ค. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ธ.ค. 

61 
29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 7.4987 8.682 8.4185 9.0346 7.7412 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 8.1855 7.4987 8.682 8.4185 9.0346 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +10.48% -13.59% +4.98% -5.50% +20.92% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +11.76% -12.38% +5.29% -5.24% +21.52% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,881 2,235 1,741 1,533 1,107 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,905 1,881 2,235 1,741 1,533 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 1,848 1,897 1,995 1,698 1,160 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -143 -22 +446 +333 +239 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.09% 0.14% 0.07% 0.16% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564   

 

ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (24 มิ.ย. 47) 

กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล +2.59% +4.68% +10.48% +0.07% +8.16% 

เกณฑมาตรฐาน ** +2.83% +5.04% +11.76% +1.02% +8.61% 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

 
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

 
ความเหน็ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย SET 50 ปนผล (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย SET 50 ปนผล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน
วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุน
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา  
 
ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไม
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง
วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี  

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน  
 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความ

ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอ่ืนมีการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับ ผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา
วาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดํา เนินงาน
ตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม สามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี  

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ

ไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
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ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

 

 

 

 

  

 (นางสาวอริสา ชุมวิสูตร) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393 

 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพย     

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.2, 5 1,768,481,366.21  1,738,712,584.84 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมืหลักทรัพยตามมูลคา     

  ยุติธรรม 3.4, 5, 6 80,906,307.16  84,495,937.00 

เงินฝากธนาคาร 8 19,842,373.00  24,786,574.94 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) 3.4, 6 89,859,586.80  101,009,060.40 

ลูกหนี้     

 จากดอกเบี้ยและเงินปนผล  13,625.78  511,291.00 

 จากการขายเงินลงทุน  57,546,718.68  48,522,511.97 

จากการขายหนวยลงทุน  15,570.00  110,095.99 

คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย  78,690.30  102,951.62 

รวมสินทรัพย  2,016,744,237.93  1,998,251,007.76 

หนี้สิน     

เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 3.4, 6 89,859,586.80  101,009,060.40 

เจาหนี้     

จากการซื้อเงินลงทุน  20,467,794.53  13,710,499.46 

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  919,805.68  1,278,727.57 

คาใชจายคางจาย  865,843.28  918,391.70 

หนี้สินอื่น  63,762.53  71,422.61 

รวมหนี้สิน  112,176,792.82  116,988,101.74 

สินทรัพยสุทธ ิ  1,904,567,445.11  1,881,262,906.02 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพยสุทธ ิ     

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  2,326,765,509.98  2,508,805,750.09 

กําไร (ขาดทุน) สะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 (165,024,461.74)  (203,771,330.24) 

 กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน  (257,173,603.13)  (423,771,513.83) 

สินทรัพยสุทธิ   1,904,567,445.11  1,881,262,906.02 

     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 3.8  8.1854   7.4986 

  

  (ป 2564 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 232,676,550.7298 หนวย)  

  (ป 2563 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 250,880,574.7566 หนวย)  
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 1) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 

 จํานวนหนวย  
มูลคายุติธรรม 

(บาท)  
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

 หุนสามัญ      
  ธุรกิจการเกษตร      
   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 235,200  7,291,200.00  0.39 

   7,291,200.00  0.39 

  อาหารและเครื่องดื่ม      
   บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 152,200  18,187,900.00  0.98 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 1,310,880  33,427,440.00  1.81 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 793,742  22,820,082.50  1.23 
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 457,300  15,662,525.00  0.85 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุป จํากัด (มหาชน) 726,412  14,165,034.00  0.77 

   104,262,981.50  5.64 

  ธนาคาร      
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  290,600  35,307,900.00  1.91 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  360,700  51,219,400.00  2.77 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  2,127,700  28,085,640.00  1.52 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  516,900  65,646,300.00  3.55 
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชยีลกรุป จํากัด (มหาชน) 121,900  11,702,400.00  0.63 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 14,709,464  21,622,912.08  1.17 

   213,584,552.08  11.55 

  เงินทุนและหลักทรัพย      
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 392,500  23,255,625.00  1.26 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากดั (มหาชน) 322,700  18,958,625.00  1.02 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 209,000  12,905,750.00  0.70 
บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 122,100  4,456,650.00  0.24 

   59,576,650.00  3.22 

  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ      
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  854,700  36,965,775.00  2.00 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)  686,441  40,328,408.75  2.18 

   77,294,183.75  4.18 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 2) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 จํานวนหนวย  

มูลคายุติธรรม 

(บาท)  

รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

  วัสดุกอสราง      

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  182,700  70,522,200.00  3.81 

   70,522,200.00  3.81 

บรรจุภัณฑ      

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 653,500  45,254,875.00  2.45 

   45,254,875.00  2.45 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย      

บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 3,369,900  15,636,336.00  0.84 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  683,200  38,600,800.00  2.09 

   บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 1,819,200  16,008,960.00  0.87 

   70,246,096.00  3.80 

  พลังงานและสาธารณูปโภค      

   บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 396,900  16,074,450.00  0.87 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 567,800  54,508,800.00  2.95 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  80,100  14,057,550.00  0.76 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 429,332  38,103,215.00  2.06 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจ ีดีเวลลอปเมนท  

 จํากัด (มหาชน) 

 

1,786,200 

 

81,718,650.00 

  

4.42 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 3,110,900  11,945,856.00  0.65 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 1,826,800  49,323,600.00  2.67 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4,348,300  165,235,400.00  8.93 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 จํากัด (มหาชน) 

 

604,418 

 

71,321,324.00 

  

3.86 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 310,600  15,374,700.00  0.83 

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 220,700  9,931,500.00  0.54 

   527,595,045.00  28.54 

ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ      

บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 435,900  13,185,975.00  0.71 

   13,185,975.00  0.71 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 3) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

จํานวนหนวย  

มูลคายุติธรรม 

(บาท)  

รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

  พาณิชย      

บริษัท เบอรลี่ ยคุเกอร จํากัด (มหาชน) 306,800  9,510,800.00  0.51 

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 182,700  14,935,725.00  0.81 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  1,367,600  80,688,400.00  4.36 

บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 918,100  29,379,200.00  1.59 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 2,002,129  29,030,870.50  1.57 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 700,465  14,009,300.00  0.76 

   177,554,295.50  9.60 

  การแพทย      

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 2,419,300  55,643,900.00  3.01 

   บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 121,000  17,061,000.00  0.92 

   72,704,900.00  3.93 

ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส      

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 

 จํากัด (มหาชน) 

 

95,500 

  

39,346,000.00 

  

2.13 

บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 179,900  15,831,200.00  0.85 

   55,177,200.00  2.98 

  ขนสงและโลจิสติกส      

   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  2,174,800  132,662,800.00  7.18 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

 

2,326,900 

  

19,662,305.00 

  

1.06 

   บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  2,004,108  18,738,409.80  1.01 

   171,063,514.80  9.25 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 4) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 
จํานวนหนวย  

มูลคายุติธรรม 

(บาท)  

รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

   บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 452,700  104,121,000.00  5.63 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

360,500  

 

16,492,875.00 

  

0.89 

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 488,200  39,178,050.00  2.12 

   บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 5,079,933  24,282,079.74  1.31 

      184,074,004.74  9.95 
 รวมหุนสามัญ   1,849,387,673.37  100.00 

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,783,270,039.59 บาท)   1,849,387,673.37  100.00 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

รายได 3.1    

 รายไดเงินปนผล  48,800,915.45  51,606,772.88 

 รายไดดอกเบีย้  396,523.83  455,058.91 

 รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย  1,090,147.45  1,141,624.72 

 รายไดอื่น  648,173.87  1,223,550.80 

  รวมรายได  50,935,760.60  54,427,007.31 

คาใชจาย 3.1    

 คาธรรมเนียมการจัดการ  9 8,316,496.27  8,537,656.15 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  9 593,243.44  609,019.52 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 9 1,617,096.52  1,660,099.70 

  รวมคาใชจาย  10,526,836.23  10,806,775.37 

รายได (ขาดทุน) สุทธิ   40,408,924.37  43,620,231.94 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 3.1 (45,960,286.42)  (102,871,246.52)

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3.1, 10 194,862,108.05  (271,557,842.35)

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

และยังไมเกิดขึ้น 

  

148,901,821.63 

 

(374,429,088.87)

    

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

กอนภาษีเงินได 

  

189,310,746.00 

 

(330,808,856.93)

หัก ภาษีเงินได (223,000.84)  (239,502.54)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

หลังหักภาษีเงินได 

  

189,087,745.16 (331,048,359.47)
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสทุธ ิ

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก 

 การดําเนินงาน 

  

189,087,745.16 

  

(331,048,359.47) 

การแบงปนสวนทุนใหผูถือสวนไดเสีย  11 (22,489,834.46)  - 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  252,413,039.66  600,267,106.08 

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  (395,706,411.27)  (623,347,138.43) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  23,304,539.09  (354,128,391.82) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป  1,881,262,906.02  2,235,391,297.84 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป  1,904,567,445.11  1,881,262,906.02 

 

  หนวย 

  2564  2563 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน     

 (มูลคาหนวยละ 10 บาท)      

 หนวยลงทุน ณ วันตนป  250,880,574.7566  257,476,387.4182 

 บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป  31,999,284.8878  82,002,127.0091 

 หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป (50,203,308.9146)  (88,597,939.6707)

 หนวยลงทุน ณ วันปลายป  232,676,550.7298  250,880,574.7566 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
 

1. ขอมูลทั่วไป 

 กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล (“กองทุน”) กองทุนรวมตราสารแหงทุน โดยไมมีกําหนดอายุของโครงการและมี

นโยบายจายเงินปนผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 

4,000 ลานบาท แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน หนวยลงทุนละ 10 บาท โดยจะลงทุน หรือมีไว ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบ

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุนเต็ม

อัตรา (Fully Invested) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีอื่นใด

แทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคํานวณอีกตอไป โดยดัชนีที่จะนํามาใชแทนจะตองเปนดัชนี

ที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ 

(Passive management strategy) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี SET50 ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของ

ดัชนีดังกลาว ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 

และอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท 

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนเรื่อง
ที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนดไวใหกองทุนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังนี ้
 ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดโดยใชวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
 เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทีจ่ะไดรับ  
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 กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนาย
เงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.1.2 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 
 3.2 การวัดมูลคาเงินลงทุน 

การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 
 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ

เงินลงทุน ประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 

การวัดมูลคาภายหลัง 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นในตางประเทศแสดงตามมูลคายุติธรรม 

โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในตางประเทศถือตามราคามูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของ

กองทุนนั้น 

 เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยคํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรับมูลคายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรที่มีอายุตํ่ากวา 90 วัน คํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา

ผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับต้ังแตวันที่ลงทุน สวนมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอื่นจะพิจารณาจาก มูลคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยหรือสินทรัพยอื่นนั้น 

 

 3.3     เครื่องมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 สินทรัพยทางการเงินจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมจะ

รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
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 3.4 การใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม

มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม

หลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ต้ังแต

รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย

บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคที่

วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ

อยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 

 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผูถือหนวยลงทุน จะทําใหผูถือหนวยเกิดความไม

เทาเทียมกัน กองทุนตองบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อใหผูถือหนวยมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกองทุนเทาเทียมกัน ไม

วาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม 

กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลนั้นจะจายเปนเงินสด ในกรณีที่

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล

คาที่ตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่ เกี่ยวของตามสัดสวนที่ควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย 

 

 3.7 การแบงปนสวนทุน 

กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลนั้นจะจายเปนเงินสด ในกรณีที่

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล

คาที่ตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่ เกี่ยวของตามสัดสวนที่ควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย 
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 3.8 สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 

กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน ณ วันสิ้นป โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป 

 

3.9 ภาษีเงินได 

 ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง

ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบี้ยพันธบัตร 

ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาตํ่ากวาราคา

ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ 

 

 3.10 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีดังตอไปนี้ 
 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด      
คาธรรมเนียมการจัดการ 8,316,496.27  8,537,656.15  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1,617,096.52  1,660,099.70  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 
- ในฐานะผูออกหลักทรัพย      

ซื้อเงินลงทุน 1,105,356.48  3,439,258.19  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 3,042,190.00  4,747,171.34  ราคาตลาด 
รายไดเงินปนผล 669,935,88  185,066.64  ตามที่ประกาศจาย 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 
 
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ซื้อเงินลงทุน -  46,034,566.00  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน -  37,189,042.00  ราคาตลาด 

บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด      
ซื้อเงินลงทุน -  15,608,962.38  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 14,305,785.10  57,848,396.31  ราคาตลาด 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 
 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 703,772.43  746,484.74 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  136,844.66  145,149.79 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)    
เงินลงทุน - ตราสารทุน  21,622,912.08  17,739,825.12 

 

5. เงินลงทุน 
 บาท 

 2564  2563 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 

หุนสามัญ        
เงินลงทุน 1,714,326,948.97  1,768,481,366.21  1,865,395,255.99  1,738,712,584.84 
หลักทรัพย ใหยืมตาม
สัญญาใหยืมหลักทรัพย 

 
68,943,090.62 

  
80,906,307.16 

  
86,557,740.12 

  
84,495,937.00 

 รวม 1,783,270,039.59  1,849,387,673.37  1,951,952,996.11  1,823,208,521.84 

 

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย (ผู

ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียกหลักประกัน

การใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอยละ 120 ของ

มูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนําเงินสดที่เปนหลักประกันดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชน โดยผูยืมตก
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ลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย

ตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะวางหลักประกันเพิ่มใหมากกวา

หรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร

ระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาดของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการ 

 หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 
 

 2564  2563 

 จํานวนหลัก 

ทรัพยท่ียืม 
(หนวย) 

 มูลคายุติธรรม 

(บาท) 

 จํานวนหลัก 

ทรัพยท่ียืม 
(หนวย) 

 มูลคายุติธรรม 

(บาท) 

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 69,100  8,257,450.00  19,700  2,255,650.00 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) -  -  300,000  8,025,000.00 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) -  -  465,288  11,981,166.00 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 561,000  7,405,200.00  -  - 
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 32,000  3,072,000.00  -  - 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 5,774,600  8,488,662.00  -  - 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -  -  67,900  4,040,050.00 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 60,000  3,525,000.00  -  - 
บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  -  24,000  1,578,000.00 

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) -  -  138,900  4,653,150.00 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) -  -  200,000  11,700,000.00 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) -  -  168,400 8,167,400.00 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 157,700  15,139,200.00  97,800  4,816,650.00 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) -  -  13,800  2,656,500.00 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 22,600  2,005,750.00  73,800  5,442,750.00 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 250,000  960,000.00  -  - 
บริษัท คอมเซเวนจํากัด (มหาชน) 81,100  6,629,925.00  -  - 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  -  52,800  1,623,600.00 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 291,900  5,838,000.00  398,800  6,779,600.00 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 6,400  928,045.16  21,000  2,520,000.00 
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) -  -  57,200 474,760.00 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 172,500  7,891,875.00  62,400  2,074,800.00 
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 44,800  3,595,200.00  -  - 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,500,000  7,170,000.00  972,900  3,346,776.00 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) -  -  354,900  2,360,085.00 

   80,906,307.16    84,495,937.00 
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน 

89,859,586.80 บาท และ 101,009,060.40 บาท คิดเปนรอยละ 111.07 และ 119.54 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคา

ตลาด ตามลําดับ และกองทุนฯมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) เปนจํานวน 89,859,586.80 บาท และ 

101,009,060.40 บาท กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาวไว

ตางหากเพื่อคืนใหผูยืม 

 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 296,543,236.93  513,479,876.41 

ขายเงินลงทุน 419,265,907.03  523,111,203.62 

8. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 
 2564  2563 

 อัตราดอกเบี้ย 
% 

 จํานวนเงิน 
บาท 

 อัตราดอกเบี้ย 
% 

 จํานวนเงิน 
บาท 

ประเภทออมทรัพย        
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 0.10  19,842,373.00  0.10  24,786,574.94 

 รวม   19,842,373.00    24,786,574.94 

9. คาใชจาย 

 กองทุนฯ มีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน

หนวยลงทุน ดังนี้ 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.45 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวนัและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.0875 ตอปของมูลคา 

สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 
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10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 บาท 

 2564  2563 

โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงิน    

 ลงทุน ณ วันตนป 128,744,474.27  (142,813,368.08) 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ     

 ณ วันสิ้นป 66,117,633.78  (128,744,474.27) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยังไมเกิดขึ้นจาก    

 เงินลงทุน 194,862,108.05  (271,557,842.35) 

 รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการขาย

นั้นไดปรากฎอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แลว 

 

11. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนไดจายเงินปนผล ดังนี้ 

วันปดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหนวยละ  (หนวย : บาท) รวม 

4 มกราคม 2564  1 กรกฎาคม 2563 ถึง 

31 ธันวาคม 2563 

 0.05  12,560,497.10 

1 กรกฎาคม 2564  1 มกราคม 2564 ถึง 

30 มิถุนายน 2564 

 0.0425  9,929,337.36 

 12. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 12.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

 12.2 การประมาณมูลคายุติธรรม  

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินให

ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา 

กองทุนใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง

สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 

กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใช

ขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา

ความ แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง

เดียวกัน 

ระดับที่ 2 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก 

ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย

นั้นหรือหนี้สินนั้น 

ระดับที่ 3 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่

ไมสามารถสังเกตได)  

 
 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2   ระดับที่ 3   รวม  

สินทรัพย        

ตราสารทุน 1,849,387,673.37  -  -  1,849,387,673.37 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2   ระดับที่ 3   รวม  

สินทรัพย        

ตราสารทุน 1,823,208,521.84  -  -  1,823,208,521.84 

 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและ

ถูกจัด ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลอง กองทุนจะไมปรับราคาที่

อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้  

 

 12.3 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยของกองทุนตาม

มูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุน -  -  1,849,387,673.37  1,849,387,673.37 

เงินฝากธนาคาร 19,842,373.00  -  -  19,842,373.00 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย) 

 

89,859,586.80 

  

- 

  

- 

  

89,859,586.80 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  13,625.78  13,625.78 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  57,546,718.68  57,546,718.68 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  15,570.00  15,570.00 

ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ

ใหยืมหลักทรัพย 

 

- 

  

- 

  

78,690.30 

  

78,690.30 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย 

 

- 

  

- 

  

89,859,586.80 

  

89,859,586.80 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  20,467,794.53  20,467,794.53 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 

-  -  919,805.68  919,805.68 

คาใชจายคางจาย -  -  865,843.28  865,843.28 

หน้ีสินอื่น -  -  63,762.53  63,762.53 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุน -  -  1,823,208,521.84  1,823,208,521.84 

เงินฝากธนาคาร 24,786,574.94  -  -  24,786,574.94 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย) 

 

101,009,060.40 

  

- 

  

- 

  

101,009,060.40 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  511,291.00  511,291.00 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  48,522,511.97  48,522,511.97 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  110,095.99  110,095.99 

ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ

ใหยืมหลักทรัพย 

 

- 

  

- 

  

102,951.62 

  

102,951.62 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย 

 

- 

  

- 

  

101,009,060.40 

  

101,009,060.40 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  13,710,499.46  13,710,499.46 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 

-  -  1,278,727.57  1,278,727.57 

คาใชจายคางจาย -  -  918,391.70  918,391.70 

หน้ีสินอื่น -  -  71,422.61  71,422.61 

 

 

 12.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด 

 ตารางตอไปนี้ไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ไมมีกําหนด 
ระยะเวลา 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินลงทุน 1,849,387,673.37  -  -  -  -  1,849,387,673.37 
เงินฝากธนาคาร -  19,842,373.00  -  -  -  19,842,373.00 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน            
 จากการใหยืมหลักทรัพย) -  89,859,586.80  -  -  -  89,859,586.80 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  13,625.78  -  -  13,625.78 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  57,546,718.68  -  -  57,546,718.68 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  15,570.00  -  -  15,570.00 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ 

ใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

78,690.30 
  

- 
  

- 
  

78,690.30 
หน้ีสินทางการเงิน            
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการ

ใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

89,859,586.80 
  

- 
  

- 
  

89,859,586.80 
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  20,467,794.53  -  -  20,467,794.53 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 
 

- 
  

- 
  

919,805.68 
  

- 
  

- 
  

919,805.68 
คาใชจายคางจาย -  -  865,843.28  -  -  865,843.28 
หน้ีสินอื่น -  -  63,762.53  -  -  63,762.53 

 

 
 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ไมมีกําหนด 
ระยะเวลา 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินลงทุน 1,823,208,521.84  -  -  -  -  1,823,208,521.84 
เงินฝากธนาคาร -  24,786,574.94  -  -  -  24,786,574.94 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน            
 จากการใหยืมหลักทรัพย) -  101,009,060.40  -  -  -  101,009,060.40 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  511,291.00 -  -  511,291.00 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  48,522,511.97  -  -  48,522,511.97 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  110,095.99  -  -  110,095.99 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ 

ใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

102,951.62 
  

- 
  

- 
  

102,951.62 
            



 

33 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ไมมีกําหนด 
ระยะเวลา 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

หน้ีสินทางการเงิน            
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

101,009,060.40 
  

- 
  

- 
  

101,009,060.40 
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  13,710,499.46  -  -  13,710,499.46 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 
 

- 
  

- 
  

1,278,727.57 
  

- 
  

- 
  

1,278,727.57 
คาใชจายคางจาย -  -  918,391.70  -  -  918,391.70 
หน้ีสินอื่น -  -  71,422.61  -  -  71,422.61 

 

 12.5 ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 

12.6 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

ไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน  

 

 12.7 ความเสี่ยงดานตลาด  

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ ดังกลาว

อาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ประเภทของ

ธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําให ราคาของตรา

สารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

 

 12.8  การบริหารความเสี่ยง 

 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ

กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 
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13. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีมติจายเงินปนผลกองทุนเปดทหาร

ไทย SET50 ปนผล จากผลการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหนวยละ 

0.10 บาท จํานวนเงิน 23,190,585.34 บาท 

 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 
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 กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

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

 (จ) ตราสารทุน 1,849,387,673.37 97.10% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 109,715,585.58 5.76% 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 1,959,103,258.95 102.86% 
 เงินฝากธนาคาร 109,715,585.58 5.76% 
 หุนสามัญ 1,849,387,673.37 97.10% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 527,595,045.00 27.70% 
 ธนาคาร 213,584,552.08 11.21% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 184,074,004.74 9.67% 
 พาณิชย 177,554,295.50 9.32% 
 ขนสงและโลจิสติกส 171,063,514.80 8.98% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 104,262,981.50 5.47% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 77,294,183.75 4.06% 
 การแพทย 72,704,900.00 3.82% 
 วัสดุกอสราง 70,522,200.00 3.70% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 70,246,096.00 3.69% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 59,576,650.00 3.13% 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 55,177,200.00 2.90% 
 บรรจุภัณฑ 45,254,875.00 2.38% 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 13,185,975.00 0.69% 
 ธุรกิจการเกษตร 7,291,200.00 0.38% 
 อืน่ๆ -54,535,813.84 -2.86% 
 ทรัพยสินอื่น 57,640,978.98 3.03% 
 หนี้สินอื่น -112,176,792.82 -5.89% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,904,567,445.11 100.00% 
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กองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 89,871,981.82 4.72% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 19,843,603.76 1.04% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 109,715,585.58 5.76% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.70% 
 บมจ. ปตท. 4,348,300 165,235,400.00 8.68% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 1,786,200 81,718,650.00 4.29% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 604,418 71,321,324.00 3.74% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 567,800 54,508,800.00 2.86% 
 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 1,826,800 49,323,600.00 2.59% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 429,332 38,103,215.00 2.00% 
 บมจ.บี.กริม เพาเวอร 396,900 16,074,450.00 0.84% 
 บมจ. ไทยออยล 310,600 15,374,700.00 0.81% 
 บมจ. ผลิตไฟฟา 80,100 14,057,550.00 0.74% 
 บมจ. ไออารพีซี 3,110,900 11,945,856.00 0.63% 
 บมจ. ราช กรุป 220,700 9,931,500.00 0.52% 
 ธนาคาร 11.21% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 516,900 65,646,300.00 3.45% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 360,700 51,219,400.00 2.69% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 290,600 35,307,900.00 1.85% 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2,127,700 28,085,640.00 1.47% 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 14,709,464 21,622,912.08 1.14% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 121,900 11,702,400.00 0.61% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.67% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 452,700 104,121,000.00 5.47% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส 488,200 39,178,050.00 2.06% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 5,079,933 24,282,079.74 1.27% 
 บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนเิคชัน่ 360,500 16,492,875.00 0.87% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 พาณิชย 9.32% 
 บมจ. ซีพี ออลล 1,367,600 80,688,400.00 4.24% 
 บมจ.เซ็นทรัล รเีทล คอรปอเรชั่น 918,100 29,379,200.00 1.54% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 2,002,129 29,030,870.50 1.52% 
 บมจ. คอมเซเวน 182,700 14,935,725.00 0.78% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 700,465 14,009,300.00 0.74% 
 บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร 306,800 9,510,800.00 0.50% 
 ขนสงและโลจิสติกส 8.98% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 2,174,800 132,662,800.00 6.97% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 2,326,900 19,662,305.00 1.03% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 2,004,108 18,738,409.80 0.98% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 5.47% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 1,310,880 33,427,440.00 1.76% 
 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 793,742 22,820,082.50 1.20% 
 บมจ. คาราบาวกรุป 152,200 18,187,900.00 0.95% 
 บมจ. โอสถสภา 457,300 15,662,525.00 0.82% 
 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซน โปรดักส 726,412 14,165,034.00 0.74% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 4.06% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 686,441 40,328,408.75 2.12% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 854,700 36,965,775.00 1.94% 
 การแพทย 3.82% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 2,419,300 55,643,900.00 2.92% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 121,000 17,061,000.00 0.90% 
 วัสดุกอสราง 3.70% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 182,700 70,522,200.00 3.70% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 3.69% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 683,200 38,600,800.00 2.03% 
 บมจ. แลนดแอนดเฮาส 1,819,200 16,008,960.00 0.84% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 3,369,900 15,636,336.00 0.82% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 3.13% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 392,500 23,255,625.00 1.22% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 322,700 18,958,625.00 1.00% 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น 209,000 12,905,750.00 0.68% 
 บมจ. เงินติดลอ 122,100 4,456,650.00 0.23% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 2.90% 
 บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส 95,500 39,346,000.00 2.07% 
 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 179,900 15,831,200.00 0.83% 
 บรรจุภัณฑ 2.38% 
 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 653,500 45,254,875.00 2.38% 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 0.69% 
 บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 435,900 13,185,975.00 0.69% 
 ธุรกิจการเกษตร 0.38% 
 บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 235,200 7,291,200.00 0.38% 
 รวมหุนสามญั 1,849,387,673.37 97.10% 
 ทรัพยสินอื่น 57,640,978.98 3.03% 
 หนี้สินอื่น -112,176,792.82 -5.89% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,904,567,445.11 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 232,676,550.7298 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 8.1854 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

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

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 8,316.50 0.4500 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 593.24 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 1,617.10 0.0875 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 223.00 0.0121 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 10,749.84 0.5817 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 1,848,152,547.92 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 16.05% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02 (355,576.45 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 88,033.27 24.76 

2. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 66,432.46 18.68 

3. บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 60,291.13 16.96 

4. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 49,908.84 14.04 

5. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 27,372.60 7.70 

6. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 25,165.25 7.08 

7. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภทัร จํากัด (มหาชน) 18,982.40 5.34 

8. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 12,233.63 3.44 

9 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,156.87 2.00 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 355,576.45 100.00 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ 648,172.91 บาท   
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย SET50 ปนผล 

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

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

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

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดงันั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่วกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกจิการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง) 

- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน 

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

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกดิ dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต�ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 
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- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 

- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 
20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่มีเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณเีปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทีเ่กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน 

- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคีวามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรอืวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบญัชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอื่นๆ   ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

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

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. ทาอากาศยานไทย AOT 22 ม.ค. 64 1 1 5 0 1 

2 บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรช่ัน SAWAD 17 ก.พ. 64 1 1 4 0 1 

3 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) SCGP 30 มี.ค. 64 1 1 7 0 0 

4 บมจ. ปูนซิเมนตไทย SCC 31 มี.ค. 64 1 1 6 0 0 

5 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 26 มี.ค. 64 1 1 6 0 1 

6 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC 29 มี.ค. 64 1 1 5 0 1 

7 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 30 มี.ค. 64 1 1 6 1 1 

8 บมจ. บัตรกรุงไทย KTC 8 เม.ย. 64 1 1 6 0 1 

9 บมจ. สยามโกลบอลเฮาส GLOBAL 7 เม.ย. 64 1 1 9 0 1 

10 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 5 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

11 บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) DELTA 31 มี.ค. 64 1 1 5 0 0 

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

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

14 บมจ. ไทยยูเนียน กรุป TU 5 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

15 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

16 
บริษัท ปตท.นํามันและการคาปลีก จํากัด 
(มหาชน) 

OR 7 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

17 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO 8 เม.ย. 64 1 1 9 0 0 

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

19 บมจ. เมืองไทย แคปปตอล MTC 20 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

20 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

21 
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

AWC 23 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

22 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 30 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

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

24 บมจ. คาราบาวกรุป CBG 22 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

25 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF 9 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

26 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 12 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

27 บมจ. คอมเซเวน COM7 22 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

28 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM 28 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

29 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 23 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

30 บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป TISCO 22 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

31 บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB 23 เม.ย. 64 1 1 12 0 1 

32 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 9 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

33 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร BH 28 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

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

35 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส IVL 27 เม.ย. 64 1 1 10 0 1 

36 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 9 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

37 บมจ. โอสถสภา OSP 27 เม.ย. 64 1 1 10 0 0 

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

39 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF 30 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

40 บมจ. แลนดแอนดเฮาส LH 27 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

41 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล MINT 22 เม.ย. 64 1 1 9 0 0 

42 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

CRC 23 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

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

44 บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) TOA 23 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

45 บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน TRUE 28 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

46 บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรช่ัน SAWAD 23 เม.ย. 64 1 1 13 0 1 

47 บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 9 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

48 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

BAM 27 เม.ย. 64 1 1 9 0 1 

49 บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร BJC 22 เม.ย. 64 1 1 9 0 1 

50 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 7 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

51 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF 25 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 

52 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 8 ก.ค. 64 1 1 7 0 1 

53 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส BTS 19 ก.ค. 64 1 1 14 0 1 

54 บมจ. โอสถสภา OSP 5 ส.ค. 64 1 1 1 0 0 

55 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 26 ส.ค. 64 1 1 1 0 0 

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

57 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 1 ต.ค. 64 1 1 3 0 1 

58 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 12 ต.ค. 64 1 1 4 0 0 

59 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 15 พ.ย. 64 1 1 7 0 0 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

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

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. ทาอากาศ
ยานไทย 

 AOT 22 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. ศรีสวัสด์ิ 
คอรปอเรช่ัน 

 SAWAD 17 ก.พ. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้ง
ท่ี1/2564 

วาระท่ี 5 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

3 
บริษัท เอสซีจี 
แพคเกจจ้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

 SCGP 30 มี.ค. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 
2564 (ครั้งท่ี 28) 

 0 0  

4 บมจ. ปูนซิเมนตไทย   SCC 31 มี.ค. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 
2564 

 0 0  

5 
บมจ. โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน 

 DTAC 26 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

6 
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส 

 ADVANC 29 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

7 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 30 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วารท่ี 7 พิจารณา
อนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน
ตําแหนงตามวาระ
ประจําป 2564/ 
วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1 1 

นายสมประสงค 
บุญยะชัย เปน
กรรมการใน
บริษัทจด
ทะเบียนเกิน 6 
แหง 

8 บมจ. บัตรกรุงไทย  KTC 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่องการ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

9 
บมจ. สยาม 
โกลบอลเฮาส 

 GLOBAL 7 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 10 เรื่อง 
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

10 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ(ถามี) 

0 1  

11 
บมจ. เดลตา  
อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) 

 DELTA 31 มี.ค. 64 
ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

12 
บมจ. โกลบอล 
เพาเวอร ซินเนอรย่ี 

 GPSC 2 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

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

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

14 
บมจ. ไทยยูเนียน 
กรุป 

 TU 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

15 
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

16 
บริษัท ปตท.นํามัน
และการคาปลีก 
จํากัด (มหาชน) 

 OR 7 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 8 
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

17 
บมจ. โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร 

 HMPRO 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

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

ระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

19 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 20 เม.ย. 64 
การประชุมสํามัญ 
ผูถือประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถ�ามี) 

0 1  

20 
บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย 

 SCB 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 198 

 0 0  

21 
บริษัท แอสเสท 
เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

 AWC 23 เม.ย. 64 
การปรชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถ�ามี) 

0 1  

 

 



 

50 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

22 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

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

วาระท่ี 6 เรื่อง 
พิจารณําเรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

24 
บมจ. คาราบาว 
กรุป 

 CBG 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

 0 0  

25 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

26 
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 BBL 12 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป  
ครั้งท่ี 28 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  

27 บมจ. คอมเซเวน  COM7 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระที 9 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

28 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

29 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 23 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป 
2564 

 0 0  

30 
บมจ. ทิสโก 
ไฟแนนเชียลกรุป 

 TISCO 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

31 
บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย 

 TMB 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 15 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

32 
บมจ. กรุงเทพดุสิต
เวชการ 

 BDMS 9 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

33 
บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร 

 BH 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครั้งท่ี 28 
ปะจําป 2564 

วาระท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 



 

51 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

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

ระเบียบวาระท่ี 8 
การพิจารณาเรื่อง
อื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

35 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอรส 

 IVL 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนของบริษัท 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

36 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 109 

วาะท่ี 10 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ (ถามี) 

0 0  

37 บมจ. โอสถสภา  OSP 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

38 
บมจ. บี.กริม 
เพาเวอร 

 BGRIM 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

39 
บมจ. เจริญ 
โภคภัณฑอาหาร 

 CPF 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

40 
บมจ. แลนดแอนด
เฮาส 

 LH 27 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

41 
บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล 

 MINT 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
28/2564 

 0 0  

42 
บริษัท เซ็นทรัล 
รีเทล คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

 CRC 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

43 
บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์ 

 EA 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

44 
บมจ. ทีโอเอ เพนท 
(ประเทศไทย) 

 TOA 23 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

45 
บมจ. ทรู 
คอรปอเรช่ัน 

 TRUE 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

 



 

52 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

46 
บมจ. ศรีสวัสด์ิ 
คอรปอเรช่ัน 

 SAWAD 23 เม.ย. 64 
การปะชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 12 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

47 
บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย 

 KTB 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
ครั้งท่ี 28 (ป 2564) 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 0  

48 

บริษัทบริหาร
สินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 BAM 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

49 
บมจ. เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

 BJC 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาะท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

50 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 7 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน  
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

51 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 25 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนค 
รั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

52 
บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอล มีเดีย 

 VGI 8 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

53 
บมจ. บีทีเอส กรุป 
โฮลด้ิงส 

 BTS 19 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

54 บมจ. โอสถสภา  OSP 5 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน 
ครั้งท่ี1/2564 

 0 0  

55 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 26 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

56 บมจ. ราช กรุป  RATCH 21 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน  
ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

57 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 1 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

58 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

59 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 15 พ.ย. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 
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4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 วันท่ีประชุม 23 เม.ย. 64     

 
 วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 
2563 

- - - 
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร 

 
 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

X    

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 
2563 และการจายเงินปนผล 

X    

  วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ X    

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 X    

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายโบนัสใหแกกรรมการสําหรับงวด
ผลการดําเนินงานป 2563 

X    

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2564 และกําหนดเงินคาสอบ
บัญชี 

X    

 
 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือธนาคาร และการแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. และขอบังคับ ขอ 1. ขอ 50. และขอ 
51. ของธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนช่ือธนาคาร 

X    

 
 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคฺของธนาคาร 
และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหฺสนธิ ขอ 3. ของธนาคารเพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของธนาคาร 

X    

 
 วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของธนาคารใหแกผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคารธน
ชาต จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2021 TMB Retention Program) 

X    

 

 วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
9,323,428,718.35 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
100,912,374,754.35 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 91,588,946,036 
บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกและจําหนายของธนาคารจํานวน 
9,814,135,493 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.95 บาท และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4.ของธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

X    
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ลําดับ  สนบัสนุน คดัคาน 
งด

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

 

 วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร
จํานวน 432,190,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
91,588,946,036 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 92,021,136,661 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 454,937,500 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 0.95 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของธนาคาร
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร 

X    

 

 วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร
เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนภายใตโครงการ 2021 TMB Stock 
Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention 
Program 

X    

 
 วาระท่ี 14 รับทราบรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการรับโอนกิจการ
จากธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) 

X    

  วาระท่ี 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)   X 
เน่ืองจากไมมี
รายละเอียดวาระการ
ประชุม 

 

 


