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1 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

วันท่ี   4 เมษายน  2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี  

1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ของ กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มายังผูถือหนวยลงทุน 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 (28 กุมภาพันธ 2565) ท่ีระดับ 1,685 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 

สําหรับกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2565 เพ่ิมข้ึน 7.22% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.81% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



 

2 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ข อ ง บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น  ท ห า ร ไ ท ย  จํ า กั ด  ใ น ฐ า น ะ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร  

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

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 (28 กุมภาพันธ 2565) ท่ีระดับ 1,685 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 

 

 

 



 

3 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอ่ืนๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกองทุนจะเนนลงทุนบริษัทท่ีมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงบริษัทท่ีไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่ 
1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน

บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกองทุนจะยึดหลักสรางความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวใหแก ผู

ถือหนวยลงทุน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 



 

4 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
28 ก.พ. 

65 
31 ส.ค. 

64 
25 ก.พ. 

64 
31 ส.ค. 

63 
28 ก.พ. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.6888 8.2441 7.286 7.559 9.2847 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.3161 8.6888 8.2441 7.286 7.559 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +7.22% +5.39% +13.15% -3.61% -18.59% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +3.81% +11.70% +14.88% +0.21% -18.09% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 716 695 731 1,007 1,409 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 651 716 695 731 1,007 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 700 719 698 862 1,228 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -114 -15 -123 -242 -220 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.14% 0.08% 0.15% 0.25% 0.14% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 

 

 
ผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

 

  ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป  (30 พ.ย. 64) (31 ส.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (28 ก.พ. 62) (25 ก.ย. 60) 

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย +8.02% +7.22% +12.89% +0.27% -1.58% 
เกณฑมาตรฐาน** +7.84% +3.81% +15.82% +3.82% +3.19% 
** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) 

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
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6 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 



 

7 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  603,663,543.65  บาท) 569,512,520.38 

เงินฝากธนาคาร 78,400,985.26 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียรับและเงินปนผล 2,477,166.01 

 จากการขายเงินลงทุน 6,258,737.43 

 จากการขายหนวยลงทุน 2,475.25 

รวมสินทรัพย 656,651,884.33 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 4,580,318.50 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 15,719.40 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,896.75 

คาใชจายคางจาย 614,689.12 

หน้ีสินอ่ืน 40,152.39 

รวมหน้ีสิน 5,252,776.16 

สนิทรพัยสทุธ ิ 651,399,108.17 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 699,217,457.40 

กําไร(ขาดทุน)สะสม  
บัญชีปรับสมดุล 163,324,008.26 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (211,142,357.49) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 9.3161 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 69,921,745.7282 หนวย) 651,399,108.17 

 



 

8 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)  

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท  
รายได   

 รายไดดอกเบ้ีย 34,228.97  
 รายไดเงินปนผล 6,727,071.10  
 รวมรายได 6,761,300.07  
คาใชจาย   

 คาธรรมเนียมการจัดการ 3,711,882.62  
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 92,970.45  
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 475,259.64  
 คาธรรมเนียมธนาคาร 100.00  
 รวมคาใชจาย 4,280,212.71  
รายไดสทุธ ิ 2,481,087.36  

   

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ   

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (23,725,543.90)  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้นจากเงินลงทุน 70,457,645.60  
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 46,732,101.70  

   

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 49,213,189.06  
หัก ภาษีเงินได (5,134.34)  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 49,208,054.72  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 

กองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 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 569,512,520.38 87.43% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 78,413,630.27 12.04% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 

กองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 647,926,150.65 99.47% 
 เงินฝากธนาคาร 78,413,630.27 12.04% 
 วอรแรนท 77,770.08 0.01% 
 วอรแรนท 77,770.08 0.01% 
 หุนสามัญ 569,434,750.30 87.42% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 137,999,463.00 21.19% 
 ธนาคาร 90,489,662.00 13.89% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 60,354,915.00 9.27% 
 พาณิชย 59,032,605.00 9.05% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 54,119,804.50 8.31% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 49,262,825.00 7.56% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 33,516,500.00 5.14% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 21,777,220.00 3.35% 
 วัสดุกอสราง 21,540,200.00 3.31% 
 สื่อและสิ่งพิมพ 10,205,605.80 1.57% 
 ขนสงและโลจิสติกส 8,456,050.00 1.29% 
 การทองเท่ียวและสันทนาการ 7,986,750.00 1.23% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 6,432,950.00 0.99% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 4,936,800.00 0.76% 
 การแพทย 3,323,400.00 0.51% 
 อืน่ๆ 3,472,957.52 0.53% 
 ทรัพยสินอ่ืน 8,725,733.68 1.34% 
 หน้ีสินอ่ืน -5,252,776.16 -0.81% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 651,399,108.17 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 
กองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 78,413,630.27 12.04% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 78,413,630.27 12.04% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 21.19% 
 บมจ. ปตท. 1,141,000 45,069,500.00 6.92% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 187,500 25,593,750.00 3.93% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 175,500 16,672,500.00 2.56% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 197,560 14,817,000.00 2.27% 
 บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น 329,900 10,226,900.00 1.57% 
 บมจ. ไทยออยล 188,500 10,131,875.00 1.56% 
 บมจ. กันกุลเอ็นจเินียร่ิง 1,007,140 6,244,268.00 0.96% 
 บมจ. บีซีพีจ ี 381,100 4,763,750.00 0.73% 
 บมจ. บี.กริม เพาเวอร 48,000 1,656,000.00 0.25% 
 บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง 174,500 1,553,050.00 0.24% 
 บมจ. บานปู เพาเวอร 76,100 1,270,870.00 0.20% 
 ธนาคาร 13.89% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 148,100 18,586,550.00 2.85% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 116,415 16,298,100.00 2.50% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 88,000 14,388,000.00 2.21% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 104,300 10,195,325.00 1.57% 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 703,100 9,843,400.00 1.51% 
 บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 143,500 9,793,875.00 1.50% 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 5,792,600 7,935,862.00 1.22% 
 บมจ. ทุนธนชาต 82,600 3,448,550.00 0.53% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 9.27% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 292,700 16,171,675.00 2.48% 
 บมจ. ศุภาลัย 454,800 10,005,600.00 1.54% 
 บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอรต้ี 831,800 9,898,420.00 1.52% 
 บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 2,856,500 9,712,100.00 1.49% 
 บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 305,600 6,539,840.00 1.00% 
 บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 606,000 6,423,600.00 0.99% 
 บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น 411,200 1,603,680.00 0.25% 
 พาณิชย 9.05% 
 บมจ. ซีพี ออลล 350,000 23,800,000.00 3.65% 
 บมจ. สยามแม็คโคร 306,900 13,119,975.00 2.01% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 748,900 11,383,280.00 1.75% 
 บมจ. คอมเซเวน 90,400 7,458,000.00 1.14% 
 บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 67,800 3,271,350.00 0.50% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 8.31% 
 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 475,690 14,627,467.50 2.25% 
 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซน โปรดักส 628,700 12,825,480.00 1.97% 
 บมจ. น}ามันพืชไทย 313,500 10,188,750.00 1.56% 
 บมจ. เอเชี่ยนซี คอรปอเรชั่น 595,900 9,236,450.00 1.42% 
 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 67,600 3,650,400.00 0.56% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 142,228 3,591,257.00 0.55% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.56% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 157,000 35,953,000.00 5.52% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 85,500 6,476,625.00 0.99% 
 บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 77,100 3,623,700.00 0.56% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 641,900 3,209,500.00 0.49% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 5.14% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 533,400 24,003,000.00 3.68% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 179,500 9,513,500.00 1.46% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 3.35% 
 บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 213,300 10,451,700.00 1.60% 
 บมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 221,800 4,857,420.00 0.75% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 55,200 3,491,400.00 0.54% 
 บมจ. เมืองไทย แคปปตอล 57,800 2,976,700.00 0.46% 
 
 



 

13 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 วัสดุกอสราง 3.31% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 41,800 16,385,600.00 2.52% 
 บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค 1,718,200 5,154,600.00 0.79% 
 สื่อและสิ่งพิมพ 1.57% 
 บมจ. แพลน บี มีเดีย 1,283,724 10,205,605.80 1.57% 
 ขนสงและโลจิสติกส 1.29% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 709,300 6,738,350.00 1.03% 
 บมจ. ไวส โลจิสติกส 89,000 1,717,700.00 0.26% 
 การทองเท่ียวและสันทนาการ 1.23% 
 บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 231,500 7,986,750.00 1.23% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 0.99% 
 บมจ. ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 94,700 4,829,700.00 0.74% 
 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 26,500 1,603,250.00 0.25% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 0.76% 
 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 112,200 4,936,800.00 0.76% 
 การแพทย 0.51% 
 บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 174,000 3,323,400.00 0.51% 
 รวมหุนสามญั 569,434,750.30 87.42% 
 วอรแรนท 
 วอรแรนท 0.01% 
 บมจ. แพลน บี มีเดีย 48,912 77,770.08 0.01% 
 รวมวอรแรนท 77,770.08 0.01% 
 รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 603,663,543.65 บาท)                                                569,512,520.38 
 ทรัพยสินอ่ืน 8,725,733.68 1.34% 
 หน้ีสินอ่ืน -5,252,776.16 -0.81% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 651,399,108.17 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 69,921,745.7282 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.3161 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564  สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละตอปของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 3,711.88 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 92.97 0.0134 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 475.26 0.0685 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 5.13 0.0007 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.10 0.0000 

รวมคาใชจายท้ังหมด1 4,285.34 0.6176 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 เทากับ 699,559,641.28 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 41.70% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05% (339,211.85 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 กนัยายน  2564  ถงึวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 127,813.91 37.68 

2 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 130,205.25 38.38 

3 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 81,192.69 23.94 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 339,211.85 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุรวมหุน ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

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 ่28 กมุภาพนัธ 2565 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ก.ย.2564 – 28 ก.พ..2565) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน 
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. สยามแม็คโคร MAKRO 12 ต.ค. 64 1 1 4 2 1 

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

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

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

5 บมจ. แพลน บี มีเดีย PLANB 19 พ.ย. 64 1 1 5 0 0 

6 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ EA 28 ม.ค. 65 1 1 5 0 0 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกัน 
 รวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. สยาม
แม็คโคร 

 MAKRO 12 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ือ
เสนอขายใหแกบุคคลในวง 
จํากัด (Private Placement) 
เพ่ือชําระเปนคาาตอบแทน
สําหรับการรับโอนกิจการ
ท้ังหมด/ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนเพ่ือเสนอขายใหแก
ประชาชนท่ัวไป (Public 
Offering) / 
วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

2 1 

 dilution > 
30% และไมเปน
การเพ่ิมทุนแบบ 
Right offering 
เปนไปตาม
นโยบายการใช
สิทธิออกเสียง
ประชุมผูถือหุนท่ี
จะไมเห็นดวย 

2 บมจ. ราช กรุป  RATCH 21 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

3 
บมจ. ซีพี 
ออลล 

 CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

4 
บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย 

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

 0 0  

5 
บมจ. แพลน บี 
มีเดีย 

 PLANB 19 พ.ย. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

6 
บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์ 

 EA 28 ม.ค. 65 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2565 

 0 0  

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

   

 
4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน (ระหวางวนัที ่1 ก.ย.2564 – 28 ก.พ.2565) 
 ไมมี 

 


