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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

วันท่ี   3 พฤษภาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน  ระหวางวันท่ี  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว มายังผูถือหนวย
ลงทุน ทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา สินทรัพยเสี่ยงท่ัวโลกฟนตัวกลับมาเปนขาข้ึน แตดวย
สถานการณของการแพรระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพรระบาดของไทยท่ีมีอยางตอเน่ืองจนถึงชวง
ปลายปทําใหตลาดหุนไทยจะเปนการแกวงตัวตามสถานการณของการแพรระบาดเปนหลัก แตอยางไรก็ตามหลังจากท่ีรัฐบาล
ไทยไดทยอยปรับลดมาตรการควบคุมการแพรระบาดและเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติทําใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตาม
ความคาดหวังวาเศรษฐกิจจะสามารถฟนตัวไดในป 2565 ไดในอัตราท่ีดีกวาป 2564 โดยตลาดหุนไดปรับข้ึนทําจุดสูงสุดในชวง 
6 เดือนท่ีผานมาท่ีระดับ 1,713 จุด และปด ณ วันท่ีสิ้นรอบบัญชี 6 เดือน (31 มีนาคม 2565) ท่ีระดับ 1,695 จุด 

ผูจัดการกองทุนคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในป 2565 น้ีจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ือง และคาด
วาจะเติบโตในอัตราท่ีดีกวาป 2564 ท่ีผานมาได โดยคาดวากลุมหุนขนาดใหญจะมีอัตราการเติบโตของผลประกอบการท่ีดีกวาป
ท่ีผานมา ประกอบกับระดับ Valuation ของหุนขนาดใหญท่ีอยูในระดับท่ีไมแพง จึงคาดวาอาจจะทําใหมีแรงซื้อจากนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในหุนขนาดใหญได รวมถึงหุนท่ีคาดวาจะไดประโยชนจากการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวและการทยอยลด
มาตรการรับนักทองเทียวตางชาติ แตอยางไรก็ตามปจจุบันมีปจจัยท่ีจะตองคอยติดตามไดแก แนวโนมของการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุมประเทศพัฒนาแลว และสงครามระหวางรัสเซียกับ
ยูเครนท่ีไดเร่ิมสงผลกระทบแลวจากระดับราคาของสินคาโภคภัณฑบางประเภทท่ีปรับข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญ อีกท้ังอาจจะสงผล
ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในยุโรปท่ีอาจจะเกิด stagflation ได 

สําหรับ กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เพ่ิมข้ึน 6.65% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total 
Return) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 6.50% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ หุนระยะยาว 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจโลกในป 2564 ท่ีผานไดกลับมาฟนตัวโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน 
สวนเศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางจํากัดเน่ืองจากอัตราการฉีดวัคซีนตอประชากรน้ันเปนไปอยางชาและยังคงมีการระบาดของ 
COVID-19 เร่ือยมา แตอยางไรก็ตามก็ไดรับประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหการสงออกของไทยขยายตัวไดใน
อัตราท่ีดี และจากท่ีรัฐบาลไทยไดทอยอลดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 รวมถึงการเปดประเทศและผอนต
ลายการมาตรการการเขาประเทศของนักทองเท่ียวตางชาติต้ังแตชวงปลายป 2564 เปนตนมา จึงทําใหคาดวาในป 2565 ท้ัง
เศรษฐกิจของไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะสามารถเติบโตไดในระดับท่ีดีกวาปท่ีผานมาได แตอยางไรก็ตาม
จากวิกฤติจากสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนอาจจะเปนปจจัยกดดันทางออมตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย แตอยางไร
ก็ตามดวยภาพของการฟนตัวของท้ังเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในระยะยาวน้ันทําใหยังคงมองวาการ
ลงทุนในหุนยังคงใหผลตอบแทนท่ีดีไดเม่ือเทียบกับความเสี่ยง และอาจจะมีปจจัยบวกไดในกรณีถาประเทศจีนเร่ิมเปดประเทศและ
นักทองเท่ียวชาวจีนเร่ิมทยอยออกทองเท่ียวตางประเทศก็จะเปนผลดีตอไทยดวยเชนกัน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา สินทรัพยเสี่ยงท่ัวโลกฟนตัวกลับมาเปนขาข้ึน แตดวย
สถานการณของการแพรระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพรระบาดของไทยท่ีมีอยางตอเน่ืองจนถึงชวง
ปลายปทําใหตลาดหุนไทยจะเปนการแกวงตัวตามสถานการณของการแพรระบาดเปนหลัก แตอยางไรก็ตามหลังจากท่ีรัฐบาล
ไทยไดทยอยปรับลดมาตรการควบคุมการแพรระบาดและเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติทําใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตาม
ความคาดหวังวาเศรษฐกิจจะสามารถฟนตัวไดในป 2565 ไดในอัตราท่ีดีกวาป 2564 โดยตลาดหุนไดปรับข้ึนทําจุดสูงสุดในชวง 
6 เดือนท่ีผานมาท่ีระดับ 1,713 จุด และปด ณ วันท่ีสิ้นรอบบัญชี 6 เดือน (31 มีนาคม 2565) ท่ีระดับ 1,695 จุด  

ผูจัดการกองทุนคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในป 2565 น้ีจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ือง และคาด
วาจะเติบโตในอัตราท่ีดีกวาป 2564 ท่ีผานมาได โดยคาดวากลุมหุนขนาดใหญจะมีอัตราการเติบโตของผลประกอบการท่ีดีกวาป
ท่ีผานมา ประกอบกับระดับ Valuation ของหุนขนาดใหญท่ีอยูในระดับท่ีไมแพง จึงคาดวาอาจจะทําใหมีแรงซื้อจากนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในหุนขนาดใหญได รวมถึงหุนท่ีคาดวาจะไดประโยชนจากการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวและการทยอยลด
มาตรการรับนักทองเทียวตางชาติ แตอยางไรก็ตามปจจุบันมีปจจัยท่ีจะตองคอยติดตามไดแก แนวโนมของการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุมประเทศพัฒนาแลว และสงครามระหวางรัสเซียกับ
ยูเครนท่ีไดเร่ิมสงผลกระทบแลวจากระดับราคาของสินคาโภคภัณฑบางประเภทท่ีปรับข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญ อีกท้ังอาจจะสงผล
ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในยุโรปท่ีอาจจะเกิด stagflation ได แตอยางไรก็ตามหุนขนาดกลางและขนาดเล็ก
บางบริษัทยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการในระดับท่ีดีไดตอเน่ืองแตบางบริษัทท่ีอัตราการเติบโตท่ีชะลอตัวลงอาจจะทําให
ระดับ Valuation ตองปรับตัวลงได อยางไรก็ตามยังคงมองวาหุนขนาดกลางและเล็กจะยังคงมีความนาสนใจในการลงทุนอยู 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หนวย Infra และ/หรือ หนวย Propertyรวมถึง
หลักทรัพยอ่ืน ท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตางๆขางตน ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกับนํ้าหนักท่ีเปนสวนประกอบของ Model ท่ี
พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ีเรียกวา FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการ
นําหลักทรัพยในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย เพ่ือให
ความผันผวนของพอรตการลงทุน โดยรวมอยูในระดับตํ่า (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / 
Small Cap (Total Return) 

 ท้ั ง น้ี  บ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจ ะพัฒนา/ เปลี่ ยนแปลง Model ท่ีอาจพัฒนาโดยบริ ษัทจัดการหรือ
ผูพัฒนาโปรแกรมรายอ่ืน โดยยังคงวัตถุประสงคการลงทุนเชนเดิม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

Model การลงทุนของกองทุน ณ ปจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนําหลักทรัพยในดัชนี FTSE 
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เขาสูตรการคํานวณเพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย เพ่ือใหความผันผวนของพอรตการ
ลงทุน โดยรวมอยูในระดับตํ่า (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ม.ีค. 

65 
30 ก.ย. 

64 
31 ม.ีค. 

64 
30 ก.ย. 

63 
31 ม.ีค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.1779 10.7812 9.389 7.6393 10.7948 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.9209 11.1779 10.7812 9.389 7.6393 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +6.65% +3.68% +14.83% +22.90% -29.23% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +6.50% +0.46% +37.39% +21.93% -32.96% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 275 247 215 176 186 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 287 275 247 215 176 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 278 262 230 210 207 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -6 +18 +0 +0 +59 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป** (Average redemption rate) 0.08% 0.02% 0.05% 0.07% 0.06% 

** เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่ํา หุนระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 มี.ค. 62) (21 พ.ย. 59) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตxา 
 หุนระยะยาว 

+6.19% +6.65% +10.57% +4.29% +3.34% 

เกณฑมาตรฐาน *** +2.75% +6.50% +6.98% +6.80% +5.61% 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตxา หุนระยะยาว  
งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ)  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2565  

 

บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 271,880,204.09 บาท) 282,081,859.22 

เงินฝากธนาคาร 3,172,862.58 

ลูกหน้ี  
 จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 2,432,857.95 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 96,951.94 

รวมสินทรัพย 287,784,531.69 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 760,475.91 

คาใชจายคางจาย 351,364.17 

หน้ีสินอ่ืน 20,913.87 

ภาษีเงินไดคางจาย 97.96 

รวมหน้ีสิน 1,132,851.91 

สนิทรพัยสทุธ ิ 286,651,679.78 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 240,461,275.97 

บัญชีปรับสมดุล 12,507,034.68 

กําไรสะสม 33,683,369.13 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.9209 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 24,046,127.4838 หนวย 286,651,679.78 

 

 

 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและสวนลดรับ 1,225.63 

 รายไดเงินปนผล 4,819,883.75 

 รายไดอ่ืน 47,354.46 

 รวมรายได 4,868,463.84 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,855,977.36 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 37,119.59 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 217,860.57 

 รวมคาใชจาย 2,110,957.52 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 2,757,506.32 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 7,371,057.44 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 7,815,067.56 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 15,186,125.00 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 17,943,631.32 

หัก ภาษีเงินได (183.84) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 17,943,447.48 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ หุนระยะยาว 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 282,081,859.22 98.39% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 3,173,515.64 1.11% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 285,255,374.86 99.50% 
 เงินฝากธนาคาร 3,173,515.64 1.11% 
 วอรแรนท 156,478.92 0.06% 
 วอรแรนท 156,478.92 0.06% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 62,456,760.00 21.78% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24,675,072.00 8.61% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 18,104,610.00 6.31% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 11,563,980.00 4.03% 
 ขนสงและโลจิสติกส 8,113,098.00 2.83% 
 หุนสามัญ 219,468,620.30 76.55% 
 การแพทย 45,387,220.00 15.83% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 26,988,738.75 9.41% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 24,402,750.00 8.51% 
 วัสดุกอสราง 23,362,122.00 8.16% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 22,880,904.00 7.99% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,041,393.15 4.89% 
 ขนสงและโลจิสติกส 13,142,400.00 4.58% 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 12,314,425.00 4.30% 
 วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 12,159,840.00 4.24% 
 ธุรกิจการเกษตร 8,179,275.00 2.86% 
 ธนาคาร 7,824,050.00 2.73% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 6,410,200.00 2.23% 
 สื่อและสิ่งพิมพ 1,678,960.00 0.58% 
 พาณิชย 696,342.40 0.24% 
 อืน่ๆ 1,396,304.92 0.50% 
 ทรัพยสินอ่ืน 2,529,156.83 0.88% 
 หน้ีสินอ่ืน -1,132,851.91 -0.38% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 286,651,679.78 100.00% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่าํ หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 3,173,515.64 1.11% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 3,173,515.64 1.11% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.61% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 875,800 12,348,780.00 4.31% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 1,120,572 12,326,292.00 4.30% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6.31% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท 617,100 10,552,410.00 3.68% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 368,400 7,552,200.00 2.63% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 4.03% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 1,041,800 11,563,980.00 4.03% 
 ขนสงและโลจิสติกส 2.83% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 1,998,300 8,113,098.00 2.83% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 62,456,760.00 21.78% 
 หุนสามญั 
 การแพทย 15.83% 
 บมจ. ธนบุรี เฮลทแคร กรุป 229,000 19,064,250.00 6.65% 
 บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน 3,188,500 12,307,610.00 4.29% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 69,600 10,892,400.00 3.80% 
 บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 151,600 3,122,960.00 1.09% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 9.41% 
 บมจ. นxามันพืชไทย 373,900 11,684,375.00 4.08% 
 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซน โปรดักส 605,900 11,451,510.00 3.99% 
 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 71,681 3,852,853.75 1.34% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 8.51% 
 บมจ. นxาประปาไทย 1,062,600 11,794,860.00 4.11% 
 บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 1,733,100 6,759,090.00 2.36% 
 บมจ. เอสพีซีจ ี 251,100 4,344,030.00 1.52% 
 บมจ. กันกุลเอ็นจเินียร่ิง 145,700 888,770.00 0.31% 
 บมจ. ราช กรุป 14,000 616,000.00 0.21% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 วัสดุกอสราง 8.16% 
 บมจ. ทีพีไอ โพลีน 5,368,100 8,750,003.00 3.05% 
 บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 39,874 6,120,659.00 2.14% 
 บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด 200,000 5,950,000.00 2.08% 
 บมจ. ทิปโกแอสฟลท 153,100 2,541,460.00 0.89% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 7.99% 
 บมจ. ศุภาลัย 353,800 7,677,460.00 2.68% 
 บมจ. ควอลิต้ีเฮาส 3,106,300 7,144,490.00 2.49% 
 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 656,900 3,061,154.00 1.07% 
 บมจ. เอ็ม บี เค 192,400 2,405,000.00 0.84% 
 บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 152,800 1,680,800.00 0.59% 
 บมจ. บางกอกแลนด 497,500 507,450.00 0.18% 
 บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง 21,000 287,700.00 0.10% 
 บมจ. แลนดแอนดเฮาส 12,300 116,850.00 0.04% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.89% 
 บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลชูั่น 12,900 4,760,100.00 1.66% 
 บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 1,091,600 4,453,728.00 1.55% 
 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 474,337 2,822,305.15 0.98% 
 บมจ. ไทยคม 180,400 1,650,660.00 0.58% 
 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 7,200 354,600.00 0.12% 
 ขนสงและโลจิสติกส 4.58% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1,642,800 13,142,400.00 4.58% 
 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 4.30% 
 บมจ. ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) 487,700 12,314,425.00 4.30% 
 วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 4.24% 
 บมจ. สตารค คอรเปอเรชั่น 2,587,200 12,159,840.00 4.24% 
 ธุรกิจการเกษตร 2.86% 
 บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 182,100 4,780,125.00 1.67% 
 บมจ. จีเอฟพีที 263,500 3,399,150.00 1.19% 
 ธนาคาร 2.73% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 65,700 6,602,850.00 2.30% 
 บมจ. ทุนธนชาต 28,400 1,221,200.00 0.43% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 2.23% 
 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 85,600 3,702,200.00 1.29% 
 บมจ. ทีควิเอ็ม คอรปอเรชั่น 67,700 2,708,000.00 0.94% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 สื่อและสิ่งพิมพ 0.58% 
 บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 50,600 1,012,000.00 0.35% 
 บมจ. บีอีซี เวิลด 39,700 666,960.00 0.23% 
 พาณิชย 0.24% 
 บมจ. เมกา ไลฟไซแอ็นซ 15,200 691,600.00 0.24% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 208 4,742.40 0.00% 
 รวมหุนสามญั 219,468,620.30 76.55% 
 วอรแรนท 
 วอรแรนท 0.06% 
 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 72,572 80,554.92 0.03% 
 บมจ. เอ็ม บี เค 7,992 75,924.00 0.03% 
 รวมวอรแรนท 156,478.92 0.06% 
 รวมเงนิลงทนุ ( ราคาทนุ 271,880,204.09 บาท)                                   282,081,859.22            98.39% 
 ทรัพยสินอ่ืน 2,529,156.83 0.88% 
 หน้ีสินอ่ืน -1,132,851.91 -0.38% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 286,651,679.78 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 24,046,127.4838 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.9209 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่ํา หุนระยะยาว 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,855.98 0.6688 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 37.12 0.0134 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 217.86 0.0785 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.18 0.0001 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,111.14 0.7608 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 เทากับ 278,291,780.39 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 23.90% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03% (73,446.19 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2564  ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย คานายหนา 
(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 17,029.58 23.19 

2. บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,396.75 22.32 

3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 12,038.38 16.39 

4. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 10,937.32 14.89 

5. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 10,821.30 14.73 

6. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 2,487.72 3.39 

7. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,483.19 3.38 

8. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 1,251.95 1.71 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 73,446.19 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีไทย มดิ สมอล ผนัผวนต่ํา หุนระยะยาว 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

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

ธุรกรรมกับบุคคลเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มนีาคม 25645 

 ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก
คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี
ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดข้ึนภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอ่ืน 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพ่ิมทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 
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- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

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

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพ่ิม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ต.ค.2564 – 31 ม.ีค..2565) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน  
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. ราช กรุป RATCH 7 ก.ย. 64 1 1 2 0 1 

2 บมจ. เอ็ม บี เค MBK 27 ต.ค. 64 1 1 9 0 1 

3 บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) TOA 2 พ.ย. 64 1 1 2 0 1 

4 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

TQM 25 พ.ย. 64 1 1 3 0 1 

5 บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี STA 27 ม.ค. 65 1 1 2 0 1 

6 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน 

DTAC 25 มี.ค. 65 1 1 6 0 1 

7 บมจ. ไทยคม THCOM 25 มี.ค. 65 1 1 8 0 1 

8 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท LPN 24 มี.ค. 65 1 1 7 0 1 

9 บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง SCCC 24 มี.ค. 65 1 1 6 0 1 

10 บมจ. บางกอกแลนด BLAND 17 มี.ค. 65 1 1 2 0 1 

หมายเหตุ *     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกัน 
 รวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนตํ�า หุ้นระยะยาว 

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 ตลุาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1  บมจ. ราช กรุป  RATCH 7 ก.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

2  บมจ. เอ็ม บี เค  MBK 27 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

3 
 บมจ. ทีโอเอ เพนท 
(ประเทศไทย) 

 TOA 2 พ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 3 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

4 
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร
ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

 TQM 25 พ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 5 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

5 
 บมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี 

 STA 27 ม.ค. 65 
การประชุมิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

6 
 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน 

 DTAC 25 มี.ค. 65 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  

7  บมจ. ไทยคม  THCOM 25 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

8 
 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท 

 LPN 24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

9 
 บมจ. ปูนซีเมนตนคร
หลวง 

 SCCC 24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครั้งท่ี 29 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

10  บมจ. บางกอกแลนด  BLAND 17 มี.ค. 65 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุนครั้งท่ี 1/2565 

วาระท่ี 3 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 

 

 

 
4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน (ระหวางวนัที ่1 ต.ค.2564 – 31 ม.ีค.2565) 
 ไมมี 

 


