กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา
หุ้นระยะยาว
รายงานประจํารอบ เดือน

ตังแต่วนั ที ตุลาคม
สินสุดวันที มีนาคม

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม

1
2
3
3
3
4
6
7
9
14
16
16
16
17

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว มายังผูถือหนวย
ลงทุน ทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมา สินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกฟนตัวกลับมาเปนขาขึ้น นับตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนเปนตนมา จากขาวความคืบหนาในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 รวมถึง นาย โจเซฟ ไบเดน ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม ซึ่งเปนปจจัยบวกตอนโยบายทางเศรษฐกิจและการทูตระหวาง สหรัฐและ กลุมประเทศกําลัง
พัฒนา โดยนักวิเคราะหไดปรับเพิ่มประมาณการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนจากตราสาร
หนี้กลับมายังสินทรัพยเสี่ยง ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฟนตัวจากระดับต่ําสุดที่ระดับ 1195 จุด ขึ้นมาปดที่
ระดับ 1587 จุด ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ผู จั ด การกองทุน ประเมิน ทิศ ทางการลงทุน ในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผัน ผวนจากป จ จัยพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ
สําหรับ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น 14.83% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.39%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมกลับ มาขยายตัว ในป 2564 อยางคอยเปนคอยไปและมีความแตกตา งในรายประเทศและ
อุตสาหกรรม โดยกลุมประเทศพัฒนาแลว ซึ่งนาจะไดรับวัคซีนอยางแพรหลายในชวงครึ่งแรกของป 2021 จะฟนตัวไดเร็วกวา
กลุมประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้jยังไดแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุนทางการคลังและนโยบายการเงินในระดับที่ผอน
คลายตอเนื่อง ทั้งนี้jเศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความเสี่ยงที่สําคัญในหลายดาน ไมวาจะเปนการระบาดรอบใหม การกระจาย
วัคซีนที่อาจลาชาและไมทั่วถึง ความขัดแยงทางการคาและเทคโนโลยีระหวางสหรัฐฯ-จีน ที่กระทบตอการคาการลงทุjน และความ
เสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรในจุดตางๆของโลกจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีมากขึ้น
สําหรับเศรษฐกิจไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจไทยป 2564 จะขยายตัว
รอยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญ ประกอบดวย (1) แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) แรง
ขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงคภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการ
ขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป 2563 อยางไรก็ตามตัวเลขการประมาณการขางตนเปนตัวเลขที่ถูกปรับลดลงมาจากเดิมที่คาดวาจะ
ขยายตัว ในกรอบรอยละ 3.5 - 4.5 จากผลกระทบของการระบาด COVID-19 ระลอกสองในประเทศ ความลาชาของการ
กระจายวัคซีน การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว และภัยแลง
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมา สินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกฟนตัวกลับมาเปนขาขึ้น นับตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนเปนตนมา จากขาวความคืบหนาในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 รวมถึง นาย โจเซฟ ไบเดน ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม ซึ่งเปนปจจัยบวกตอนโยบายทางเศรษฐกิจและการทูตระหวาง สหรัฐและ กลุมประเทศกําลัง
พัฒนา โดยนักวิเคราะหไดปรับเพิ่มประมาณการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนจากตราสาร
หนี้กลับมายังสินทรัพยเสี่ยง ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฟนตัวจากระดับต่ําสุดที่ระดับ 1195 จุด ขึ้นมาปดที่
ระดับ 1587 จุด ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ผู จั ด การกองทุน ประเมิน ทิศ ทางการลงทุน ในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผัน ผวนจากป จ จัยพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ

2 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
กองทุ น จะลงทุน ในหรือ มี ไวซึ่ง หุ นของบริ ษัท จดทะเบี ยน และ/หรื อ หน ว ย Infra และ/หรื อ หน ว ย Propertyรวมถึง
หลักทรัพยอื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตางๆขางตน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของ Model ที่
พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการ
นําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย เพื่อให
ความผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับต่ํา (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid /
Small Cap (Total Return)
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพั ฒ นา/เปลี่ ย นแปลง Model ที่ อ าจพั ฒ นาโดยบริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผูพัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงคการลงทุนเชนเดิม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
Model การลงทุนของกองทุน ณ ปจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย เพื่อใหความผันผวนของพอรตการ
ลงทุน โดยรวมอยูในระดับต่ํา (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
31 มี.ค. 30 ก.ย.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64
63

31 มี.ค.
63

30 ก.ย.
62

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.389

7.6393

10.7948

10.5069 10.5122

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

10.7812

9.389

7.6393

10.7948 10.5069

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดครึ่งป

+14.83% +22.90% -29.23%

+2.74% -0.05%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดครึ่งป

+37.39% +21.93% -32.96%

+1.45% -4.78%

29 มี.ค.
62

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

215

176

186

130

124

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

247

215

176

186

130

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

230

210

207

156

124

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

+0

+0

+59

+53

+5

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป** (Average redemption rate)

0.05%

0.07%

0.06%

0.06%

0.06%

** เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย

4 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

TMBTMSMVLTF

30.00%

Benchmark 1 Return
25.22%

20.00%

10.00%

7.85%
0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00%
22-Nov-16

31-Mar-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุน ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
กองทุน
รอยละตอป
(30 ธ.ค. 63) (30 ก.ย. 63) (31 มี.ค. 63) (30 มี.ค. 61) (21 พ.ย. 59)
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตjา
+6.12%
+14.83% +41.13%
+1.19%
+1.75%
หุนระยะยาว
เกณฑมาตรฐาน ***
+9.94%
+37.39% +67.53%
+4.18%
+5.29%
*** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap Total Return
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

5 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

6 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 225,570,110.83 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายหนวยลงทุน (Purchases)
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption)
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสม
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 10.7812 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
22,952,762.8227 หนวย

7 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

240,895,679.10
4,304,159.32
2,597,592.32
31,035.96
247,828,466.70

45,794.30
305,663.95
17,902.08
86.90
369,447.23
247,459,019.47

229,527,629.34
11,533,583.81
6,397,806.32

247,459,019.47

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้ และสวนลดรับ
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

1,081.39
4,644,283.78
30,703.89
4,676,069.06
1,533,236.38
30,664.81
177,613.64
162.21
1,741,677.04
2,934,392.02

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้

2,708,574.09
26,365,594.67
29,074,168.76

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน

32,008,560.78

8 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
กลุม ของตราสาร

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of
NAV
0.00%

(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย
หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค ้ําประกัน

0.00

0.00%

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

0.00

0.00%

240,895,679.10
4,304,738.64

97.36%
1.74%

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

9 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
วอรแรนท
วอรแรนท
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
พลังงานและสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนสงและโลจิสติกส
หุนสามัญ
การแพทย
พลังงานและสาธารณูปโภค
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนสงและโลจิสติกส
ธุรกิจการเกษตร
ธนาคาร
ประกันภัยและประกันชีวิต
พาณิชย
อืน่ ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

10 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
245,200,417.74
4,304,738.64
389,006.00
389,006.00
68,589,208.00
37,829,516.80
10,518,840.00
10,456,051.20
9,784,800.00
171,917,465.10
29,623,547.00
29,003,271.00
25,583,095.50
24,166,321.00
17,004,746.00
13,075,944.60
10,461,800.00
8,269,965.00
6,756,875.00
6,355,300.00
1,616,600.00
2,258,601.73
2,628,048.96
-369,447.23
247,459,019.47

% of
NAV
99.10%
1.74%
0.16%
0.16%
27.72%
15.29%
4.25%
4.23%
3.95%
69.48%
11.96%
11.73%
10.34%
9.77%
6.87%
5.28%
4.23%
3.34%
2.74%
2.57%
0.65%
0.90%
1.06%
-0.16%
100.00%

กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต่าํ หุน ระยะยาว
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

% of
NAV

4,304,738.64
4,304,738.64

1.74%
1.74%

893,728

11,707,836.80

15.29%
4.73%

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส

878,100

11,327,490.00

4.58%

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

394,300

8,240,870.00

3.33%

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

337,800

6,553,320.00

2.65%

10,518,840.00

4.25%
4.25%

10,456,051.20

4.23%
4.23%

9,784,800.00

3.95%
3.95%

68,589,208.00

27.72%

พลังงานและสาธารณูปโภค
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน
ขนสงและโลจิสติกส
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รวมหนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หุน สามัญ
การแพทย
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน
บมจ. ธนบุรี เฮลทแคร กรุป
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. นjาประปาไทย
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
บมจ.ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร
บมจ. เอสพีซีจี
บมจ. ราช กรุป

11 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

862,200
1,089,172
1,812,000

3,919,100
361,500
63,900

11,443,772.00
9,489,375.00
8,690,400.00

855,100
1,551,600
1,303,900
256,700
46,700

10,090,180.00
5,802,984.00
5,711,082.00
5,005,650.00
2,393,375.00

11.96%
4.62%
3.83%
3.51%
11.73%
4.08%
2.35%
2.31%
2.02%
0.97%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
บมจ. นjามันพืชไทย
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป
วัสดุกอสราง
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง
บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ. ทิปโกแอสฟลท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ.ควอลิตเี้ ฮาส
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. บางกอกแลนด
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. ไทยคม
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
ขนสงและโลจิสติกส
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี
บมจ. จีเอฟพีที
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารทิสโก
บมจ. ทุนธนชาต
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

12 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

718,500
309,000
93,881

10,561,950.00
9,810,750.00
5,210,395.50

5,223,600
40,574
169,700
109,900

9,768,132.00
6,735,284.00
5,387,975.00
2,274,930.00

2,437,400
243,100
311,700
552,400
75,600

5,996,004.00
5,202,340.00
4,769,010.00
651,832.00
385,560.00

1,315,200
425,837
338,500
37,600
281,300

3,840,384.00
3,747,365.60
3,300,375.00
1,231,400.00
956,420.00

1,156,000

10,461,800.00

118,300
226,400

5,530,525.00
2,739,440.00

55,100
36,800

5,358,475.00
1,398,400.00

29,000
107,800

3,552,500.00
2,802,800.00

% of
NAV
10.34%
4.27%
3.96%
2.11%
9.77%
3.95%
2.72%
2.18%
0.92%
6.87%
2.42%
2.10%
1.93%
0.26%
0.16%
5.28%
1.55%
1.51%
1.33%
0.50%
0.39%
4.23%
4.23%
3.34%
2.23%
1.11%
2.74%
2.17%
0.57%
2.57%
1.44%
1.13%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
พาณิชย
บมจ. เมกา ไลฟไซแอ็นซ
รวมหุน สามัญ
วอรแรนท
วอรแรนท
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
รวมวอรแรนท
รวมเงินลงุทน (ราคาทุน 225,570,110.83 บาท)
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

13 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

47,200

31,472

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
1,616,600.00
171,917,465.10

389,006.00
389,006.00
240,895,679.10
2,628,048.96
-369,447.23
247,459,019.47
22,952,762.82
10.7812

% of
NAV
0.65%
0.65%
69.48%
0.16%
0.16%
0.16%
1.06%
-0.16%
100.00%

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2563

ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2563

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

1,533.24

0.6678

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

30.66

0.0134

คานายทะเบียน (Registrar fee)

177.61

0.0774

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

0.16

0.0001

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

1,741.67

0.7587

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เทากับ 230,217,843.43 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 19.51%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.02 ( 54,784.27 บาท)

14 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
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คานายหนา
(บาท)
26,127.96
21,889.56
1,749.69
1,746.17
1,665.92
663.92
567.78
373.27
54,784.27

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา
ทั้งหมด
47.69
39.96
3.19
3.19
3.04
1.21
1.04
0.68
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุน ระยะยาว
สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2563/2564 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
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
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ไมมี

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
3 Capital Nomura Securities PCL
4 Phatra Securities PCL

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 TISCO Securities Co Ltd
6 RHB Securities Thailand PCL

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
8 KTB Securities Thailand PCL
9 Thanachart Securities

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 ต.ค.2563 – 31 มี.ค.2564)
จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )
1

1

บมจ. เอ็ม บี เค

MBK

18 พ.ย. 63

เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )
1

2

บมจ. เอสพีซีจี
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. ไทยคม
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง
บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย)

SPCG

15 ม.ค. 64

1

FTREIT

27 ม.ค. 64

DTAC
THCOM
LPN
SCCC
DELTA

26 มี.ค. 64
26 มี.ค. 64
25 มี.ค. 64
25 มี.ค. 64
31 มี.ค. 64

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

3
4
5
6
7
8
หมายเหตุ

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
ออก
คัดคาน
สนับสนุน
เสียง
9

0

1

1

8

0

1

1

1

5

0

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

6
6
7
5
5

0
0
0
0
0

1
1
1
1
0

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ
จัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

1

บมจ. เอ็ม บี เค

MBK

2

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG

วันที่ประชุม

การประชุมวิสามัญ
18 พ.ย. 63 ผูถือหุน ครั้งที่
1/2563
การประชุมวิสามัญ
15 ม.ค. 64 ผูถือหุน ครั้งที่
1/2564
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คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

3

ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้

FTREIT

4

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

5

บมจ. ไทยคม

6

บมจ. แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท

7

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง

DTAC

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุมสามัญ
27 ม.ค. 64 ผูถือหนวยทรัสต
ประจําป 2564

26 มี.ค. 64

THCOM

26 มี.ค. 64

LPN

25 มี.ค. 64

SCCC

25 มี.ค. 64

การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ประจําป 2564

งด
คัดคาน ออก
เสียง

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

เหตุผล

บมจ. เดลตา
ประชุมสามัญผูถือ
8
อีเลคโทรนิคส
DELTA 31 มี.ค. 64
0
0
หุนประจําป 2564
(ประเทศไทย)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ไมมี
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