กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563

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 เมษายน 2563
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันที่
1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ของ กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 6 เดือนที่ผานมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงอยาง
รุนแรง โดยปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ 1674 จุด กอนที่ปรับตัวลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงป 2563 และกลับมาปดที่
ระดับตLาสุดที่ระดับ 1340 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวจาก COVID-19 รวมถึงนักลงทุน
ขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น
ผู จั ด การกองทุน ประเมิ นทิ ศทางการลงทุ นในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผันผวนจากป จจัย พื้น ฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ
สําหรับกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่
29 กุมภาพันธ 2563 ลดลง 18.59% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 18.09%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจโลกป 2563 มีแนวโนมเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) และมีแนวโนมหดตัว
ที่ –3.0% (Source : IMF April 2020) จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่รุนแรงกวาคาดของ 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ผลของการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น 2) มาตรการ
ควบคุมที่เขมงวดของหลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุมประเทศหลักที่แสดงถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ
มากกวาคาด จึงทําใหคาดวาเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับแยมากกวาที่เคยคาดไวเดิม
ในสว นของเศรษฐกิจไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2563 ลงเปนหดตัว
ที่ -5.3% จากปจจัย 1) เศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย 2) จํานวนนักทองเที่ยวที่นาจะลดลงมากกวาคาด 3) ผลกระทบตอการ
บริโภคจากการประกาศปดเมือง (lockdown) และ 4) ผลจากมาตรการการเงินและการคลังลาสุด
ทั้งนี้หากสถานการณ COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อมากกวาคาด ก็อาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและภาคสงออกของ
ไทยปรั บ ลดลงมากกวา เดิ ม ซึ่ ง ก็ จ ะสง ผลกระทบต อ เนื่อ งไปยัง ภาคเศรษฐกิ จในประเทศ ทั้ ง ด า นการบริโ ภคและการลงทุน
ภาคเอกชน จึงมีแนวโนมทําใหเศรษฐกิจไทยป 2563 หดตัวไดมากกวาที่ประมาณการไวเดิม
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงอยาง
รุนแรง โดยปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ 1674 จุด กอนที่ปรับตัวลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงป 2563 และกลับมาปดที่
ระดับตLาสุดที่ระดับ 1340 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวจาก COVID-19 รวมถึงนักลงทุน
ขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น
ผู จั ด การกองทุน ประเมิ นทิ ศทางการลงทุ นในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผันผวนจากป จจัย พื้น ฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกองทุนจะเนนลงทุนบริษัทที่มี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
นโยบายการลงทุนของกองทุนมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน
บริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสรางความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
28 ก.พ. 30 ส.ค.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
63
62

28 ก.พ.
62

31 ส.ค.
61

28 ก.พ.
61**
9.9954

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.2847

9.2405

9.8466 10.0933

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

7.559

9.2847

9.2405

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดครึ่งป

-18.59%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดครึ่งป

9.8466

10.0933

+0.48%

-6.16% -2.44%

+0.98%

-18.09%

+2.36%

-3.13% -3.82% +10.21%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

1,409

1,616

1,706

1,509

372

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

1,007

1,409

1,616

1,706

1,509

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

1,228

1,544

1,636

1,579

1,305

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

-220

-164

+15

+234

+1,541

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate)

0.14%

0.15%

0.11%

0.14%

1.97%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
** นับตั้งแตวันที่ 25 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

15.00%

TMB-THAICG

Benchmark 1 Return

10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

-13.91%

-20.00%
-25.00%
-30.00%
26-Sep-17

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป
รอยละตอป
(29 พ.ย. 62)
(30 ส.ค. 62)
(28 ก.พ. 62)
-13.73%
-18.59%
-18.20%
กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
เกณฑมาตรฐาน ***
-15.19%
-18.09%
-16.16%

-24.38%

28-Feb-20

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(25 ก.ย. 60)
-10.87%
-5.98%

*** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,109,615,141.49 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับและเงินปนผล
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหนวยลงทุน
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 7.5587 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
133,173,582.9409 หนวย)

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

826,108,259.69
179,204,417.21
4,965,317.11
118,347.97
990.10
1,010,397,332.08

2,677,488.59
10,339.98
1,018,370.26
63,992.81
3,770,191.64
1,006,627,140.44

1,332,652,893.69
24,449,809.86
(350,457,140.97)

1,006,627,140.44

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้ รับ
รายไดเงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

190,200.96
14,653,697.69
14,843,898.65
6,546,278.26
163,962.83
654,627.80
28,530.14
7,393,399.03
7,450,499.62

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

(104,562,982.21)
(140,541,886.90)
(245,104,869.11)

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน

(237,654,369.49)

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
กลุ$มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน
เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู7าประกั
6ค6
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ7ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได6
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได6รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

826,108,259.69
179,273,350.38

82.03%
17.81%

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ6นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสร6าง
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
เงินทุนและหลักทรัพย.
ขนสงและโลจิสติกส.
สื่อและสิ่งพิมพ.
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส.
ธุรกิจการเกษตร
การทองเที่ยวและสันทนาการ
ประกันภัยและประกันชีวิต
อื่นๆ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค$าทรัพยสินสุทธิ

! กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค$าตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
1,005,381,610.07
99.84%
179,273,350.38
17.81%
826,108,259.69
82.03%
215,318,192.40
21.37%
163,916,565.09
16.28%
126,619,304.00
12.58%
63,900,170.00
6.34%
56,714,246.00
5.63%
53,146,311.00
5.28%
38,054,280.00
3.78%
28,302,345.00
2.80%
22,973,091.20
2.28%
20,416,790.00
2.03%
14,948,225.00
1.49%
9,168,620.00
0.92%
5,554,370.00
0.55%
4,743,000.00
0.47%
2,332,750.00
0.23%
1,288,980.12
0.16%
5,015,722.01
0.50%
- 3,770,191.64
-0.34%
1,006,627,140.44
100.00%

กองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน$วย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปVโตรเลียม
บมจ. ผลิตไฟฟ\า
บมจ. โกลบอล เพาเวอร. ซินเนอร.ยี่
บมจ.บี.กริม เพาเวอร.
บมจ. ราช กรุ^ป
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. บีซีพีจี
บมจ. ไทยออยล.
บมจ. บ6านปู
บมจ. ไออาร.พีซี
บมจ. บางจาก คอร.ปอเรชั่น
บมจ. สตาร. ปVโตรเลียม รีไฟน.นิ่ง
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย.
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ. ธนาคารทิสโก6
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารทหารไทย

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)
179,273,350.38
179,273,350.38

1,979,600
303,200
86,000
348,433
323,000
188,200
486,600
443,600
142,500
742,200
1,415,500
105,200
309,000
821,040

77,204,400.00
32,139,200.00
23,478,000.00
21,951,279.00
14,615,750.00
11,103,800.00
6,861,060.00
6,432,200.00
6,163,125.00
5,269,620.00
3,114,100.00
2,524,800.00
2,441,100.00
2,019,758.40

199,400
204,100
427,300
233,300
306,500
192,600
1,084,300
407,400
6,697,101

26,221,100.00
24,287,900.00
22,540,075.00
20,355,425.00
19,079,625.00
18,971,100.00
15,180,200.00
9,981,300.00
7,299,840.09

% of NAV
17.81%
17.81%
21.37%
7.67%
3.19%
2.33%
2.18%
1.45%
1.10%
0.68%
0.64%
0.61%
0.52%
0.31%
0.25%
0.24%
0.20%
16.28%
2.60%
2.41%
2.24%
2.02%
1.90%
1.88%
1.51%
0.99%
0.73%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน$วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. เซอร.วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส.
บมจ. ทรู คอร.ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
พาณิชย.
บมจ. ซีพี ออลล.
บมจ. โฮม โปรดักส. เซ็นเตอร.
บมจ. คอมเซเวน
บมจ. สยามแม็คโคร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ.เอพี (ไทยแลนด.)
บมจ.ควอลิตี้เฮ6าส.
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร.ปอเรชั่น
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต. กรุ^ป
บมจ.ไทยฟู\ดส. กรุ^ป
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส.
วัสดุกอสร6าง
บมจ. ปูนซีเมนต.ไทย
บมจ. ทิปโก6แอสฟaลท.
บมจ. ปูนซีเมนต.นครหลวง
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร.ส
บมจ. วีนิไทย
เงินทุนและหลักทรัพย.
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)

406,900
445,700
4,112,200
206,000

81,380,000.00
24,067,800.00
13,652,504.00
7,519,000.00

761,400
916,000
91,600
2,400

50,062,050.00
11,724,800.00
2,033,520.00
79,800.00

457,700
776,800
1,137,200
2,679,800
1,123,200
178,900

24,258,100.00
13,827,040.00
6,936,920.00
6,056,348.00
3,077,568.00
2,558,270.00

1,044,900
355,800
123,800
1,465,100
200,000

27,951,075.00
9,784,500.00
7,428,000.00
4,922,736.00
3,060,000.00

84,300
441,600
23,200

26,133,000.00
8,302,080.00
3,619,200.00

313,300
388,600
226,400

12,923,625.00
10,103,600.00
5,275,120.00

328,600
2,007,812

12,733,250.00
10,239,841.20

% of NAV
12.58%
8.08%
2.39%
1.36%
0.75%
6.34%
4.97%
1.16%
0.20%
0.01%
5.63%
2.41%
1.37%
0.69%
0.60%
0.31%
0.25%
5.28%
2.78%
0.97%
0.74%
0.49%
0.30%
3.78%
2.60%
0.82%
0.36%
2.80%
1.28%
1.00%
0.52%
2.28%
1.26%
1.02%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน/หน$วย
ขนสงและโลจิสติกส.
บมจ. บีทีเอส กรุ^ป โฮลดิ้งส.
สื่อและสิ่งพิมพ.
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. แพลน บี มีเดีย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส.
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส.
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส.
ธุรกิจการเกษตร
บมจ. จีเอฟพีที
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
รวมหุนสามัญ (ราคาทุน 1,109,615,141.49 บาท)
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลค$าทรัพยสินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย.สินสุทธิตอหนวย

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)

1,873,100

20,416,790.00

2,023,300
292,800

13,454,945.00
1,493,280.00

307,700
70,700

6,800,170.00
2,368,450.00

519,100

5,554,370.00

263,500

4,743,000.00

150,500

2,332,750.00
826,108,259.69
5,015,722.01
- 3,770,191.64
1,006,627,140.44
133,173,582.94
7.5587

% of NAV
2.03%
2.03%
1.49%
1.34%
0.15%
0.92%
0.68%
0.24%
0.55%
0.55%
0.47%
0.47%
0.23%
0.23%
82.03%
0.50%
-0.34%
100.00%

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
สําหรับรอบ 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2562/2563 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2562

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2562

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563

ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละตอปของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

6,546.28

0.5346

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

163.96

0.0134

คานายทะเบียน (Registrar fee)

654.63

0.0535

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

28.53

0.0023

7,393.40

0.6038

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายทั้งหมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
เทากับ 1,227,976,522.94 บาท

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 8.16%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.02 ( 205,279.08 บาท)

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ

ชื่อบริษัทหลักทรัพย

คานายหนา
(บาท)

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคา
นายหนาทั้งหมด

1

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

91,704.16

44.67

2

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน

72,008.96

35.08

3

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

41,565.96

20.25

รวมคานายหนาทัง้ หมด

205,279.08

100.00
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รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมหุน ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2562/2563 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563)
ลําดับ

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ

1
บมจ.ธนาคาร ทหารไทย
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 29 กุมภาพันธ 2563
ไมมี

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capital Nomura Securities Plc.
DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd
Finansia Plc.
KGI Securities (Thailand) Plc.
Kim Eng Securities
Phatra Securities Co.,Ltd.
RHB Securities Plc.
SCB Securities
Tisco Securities Co.,Ltd.
UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.
UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 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
กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

- 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 ก.ย.2562 – 29 ก.พ.2563)
จํานวนครัง้
ที่
ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

1
2
3
4
5

บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. แพลน บี มีเดีย

ROBINS
TMB
TCAP
TMB
PLANB

วันที่ประชุม

เชิญประชุม*
(ครัง้ )
5 ก.ย. 62
1
23 ก.ย. 62
1
23 ก.ย. 62
1
28 พ.ย. 62
1
9 ม.ค. 63
1

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )
1
1
1
1
1

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระการ
ประชุม***
งดออก
สนับสนุน คัดคาน
เสียง
2
9
7
4
2

0
0
0
0
0

1
1
1
1
0

หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

บมจ.
หางสรรพสินคา
โรบินสัน

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุม
วาระที่ 4 วาระ
1
ROBINS
5 ก.ย. 62 วิสามัญผูถือหุน
0
1
อื่นๆ (ถามี)
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วาระที่ 7
บมจ. ธนาคาร
2
TMB
23 ก.ย. 62 วิสามัญผูถือหุน
พิจารณาเรื่อง
0
1
ทหารไทย
ครั้งที่ 1/2562
อื่นๆ (ถามี)
การประชุม
วาระที่ 6 เรื่อง
3
บมจ. ทุนธนชาต
TCAP
23 ก.ย. 62 วิสามัญผูถือหุน
0
1
อื่นๆ (ถามี)
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วาระที่ 5
บมจ. ธนาคาร
4
TMB
28 พ.ย. 62 วิสามัญผูถือหุน
พิจารณาเรื่อง
0
1
ทหารไทย
ครั้งที่ 2/2562
อื่นๆ (ถามี)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระการประชุม

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563)
ลําดับ
1

สนับสนุน คัดคาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ประชุม 23 ก.ย. 62
วาระที่1 พิจารณารับทราบโครงการการรวมกิจการระหวางธนาคารฯ
และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร ธนชาต
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 6.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 31,481,481,482
หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
วาระที่ 6.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 3,067,340,365
หุน เพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด
วาระที่ 6.3 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 27,622,837,416
หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารธนชาต
โดยถือเปนการเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนการทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจง
วาระที่ 6.4 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 200,000,000 หุน
เพื่อเสนอขายใหแก ผูบริหาร และพนักงานของธนาคารฯ
และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (ซึ่งจะเปนบริษัทยอย
ของธนาคารฯ หลังจากการเขาซื้อหุนของธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

! กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
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ลําดับ
2

สนับสนุน คัดคาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ประชุม 28 พ.ย. 62
วาระที่ 1 การพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 3. ของหนังสือ
บริคณหสนธิ เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนเพื่อรับโอนกิจการของธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562
เพิ่มเติมสําหรับการรับโอนกิจการของธยาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

กองทุนรวมหุน้ ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
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