กองทุนเปิดทหารไทย SET50
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตัง แต่วนั ที# 1 พฤษภาคม 2561
สินสุดวันที# 31 ตุลาคม 2561

สารบัญ
สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

1

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

2

ความเห็นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกี*ยวกับการลงทุนเพื*อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม

3

การเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ .นในรอบบัญชีที*ผ่านมาเมื*อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า

3

รายงานการลงทุนที*ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย* ในรอบปี บัญชีพร้ อมทังการดํ
.
าเนินการแก้ ไข

3

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้ อมูลทางการเงินที*สาํ คัญ

4

รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

6

งบการเงิน

7

ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน

9

ค่าใช้ จ่ายที*เรี ยกเก็บจากกองทุน

14

รายงานรายชื*อบุคคลที*เกี*ยวข้ องที*มีการทําธุรกรรมกับกองทุน

16

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

16

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื*องจากการที*กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื*น (Soft Commission)

17

ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที*ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

18

วันที 6 ธันวาคม 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํ ากัด (บลจ.ทหารไทย) ขอนํ าส่งรายงานประจํ ารอบ 6 เดือน นับตังแต่
0
วันที 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
สํา หรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ในช่ว ง 10 เดือนแรกของปี เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกับ ตลาดหุ้นทัว โลก
โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่ โดยปรับตัวดีขึ 0นในช่วงไตรมาส 1 ก่อนทีจะถูกแรงเทขายของนักลงทุนต่างประเทศในช่วง
ไตรมาส 2 เนืองจากความกังวลเกียวกับ การปรับขึน0 อัต ราดอกเบีย0 ของสหรัฐฯทีมีโอกาสจะปรับ เพิมอัต ราดอกเบีย0 สูง กว่าที
ตลาดคาด และประเด็นสงครามการค้ าทีเริมมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามในไตรมาสที 3 ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวเพิมขึ 0นและ Outperform ตลาดอืนๆในภูมภิ าค โดยได้ รับแรงหนุ่นจากกระแสข่าวดีภายในประเทศจากการเลือกตังที
0 จ ะ
เกิดขึน0 และสถานะทางการเงินทีค่อนข้ างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ ดชั นีปรับตัวขึนมาอยู
0
ใ่ นระดับเดียวกับในช่วงต้ นปี
สํา หรับ กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มีผลการดํา เนินงานตัง0 แต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ลดลง
ร้ อยละ 5.25 ในขณะทีด ชั นี SET50 TRI ให้ ผลตอบแทนลดลงทีร ้ อยละ 5.16
สุดท้ ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบความไว้ วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ด้ วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจไทยครึงแรกของปี 2561ขยายตัวต่อเนือ งถึง 4.8% ซึงเป็ นอัตราสูงทีสดุ ตังแต่
0 ปี 2553 และเป็ นการขยายตัว
เร่งขึ 0นจากทุก ๆ ภาคส่วน ถึงแม้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2561จะขยายตัวลดลง เหลือเพียง 3.3% อันเนืองมาจากการ
ส่งออกทีหดตัว อย่างไรก็ดี ปั จจัยในประเทศยังคงเติบโตในระดับทีแข็งแกร่ ง ซึงสะท้ อนถึงความเชือมัน ของประชาชนและนัก
ลงทุนในประเทศ
สําหรับเศรษฐกิจในปี 2561 คาดว่าภาคต่างประเทศจะยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะในช่ว งครึง แรกของปี
ซึงจะเป็ นแรงขับเคลือ นสําคัญให้ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ ต่อเนือง ขณะทีก ารใช้ จ่ายของภาครัฐยัง มีแนวโน้ มขยายตัว
ต่อเนือ งเช่นกัน จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ อย่า งไรก็ตาม ในส่วนของภาระหนี 0ครัว เรื อน ยัง คงเป็ นอุป สรรค
สําคัญสําหรับการใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อน
ทังนี
0 0 หน่วยงานของภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2561 โดยคาดว่าจะเพิมขึ 0นสูงกว่า 4% เปรี ยบเทียบกับการ
เพิมขึ 0น 3.9% ในปี 2560
ในด้ านเศรฐกิจโลก ประเมินว่ายังคงปรับตัวดีขนึ 0 ต่อเนืองในปี 2561 จากปั จจัยพื 0นฐานทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งทั 0ง
ด้ า นการค้ า ระหว่า งประเทศและตลาดแรงงานทีขยายตัว ในหลายภูมิภ าค นํา โดยสหรั ฐ ฯ จากผลของการปฏิ รู ป ภาษี แ ละ
ตลาดแรงงานทีแ ข็งแกร่ ง อย่างไรก็ตาม ก็เริมมีสญ
ั ญาณแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อทีเ ริมเร่ งตัวขึ 0น (accelerating inflation)
นโยบายการเงินของธนาคารกลางทัว โลกเริ มมีสญ
ั ญาณตึง ตัว ชัด เจน โดย Fed มีแนวโน้ มทีจะปรับขึน0 ดอกเบีย0
นโยบายอย่างน้ อย 4 ครัง0 ในปี นี 0จากแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อทีเริ มเข้ าสู่เป้ าหมาย 2% ในขณะที ECB มีแนวโน้ มทีจะหยุดการเข้ า
ซื 0อสินทรัพย์ (QE) ในปี นี 0 ทําให้ แนวโน้ มดอกเบี 0ยโลกเข้ าสูช่ ่วงขาขึ 0น
ความเสียงของเศรษฐกิจโลกทีต้ องจับ ตาในปี นี 0ได้ แก่ 1) อัตราเงิน เฟ้ อทีเร่ งตัวเร็ ว 2) นโยบายการเงินของธนาคาร
กลางทัว โลกทีเ ริมหันมาใช้ นโยบายตึงตัว และ 3) มาตรการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ
สํา หรับ ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ในช่ว ง 10 เดือนแรกของปี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ ตลาดหุ้นทัว โลก
โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่ โดยปรับตัวดีขึ 0นในช่วงไตรมาส 1 ก่อนทีจะถูกแรงเทขายของนักลงทุนต่างประเทศในช่วง
ไตรมาส 2 เนืองจากความกัง วลเกียวกับการปรับขึ 0นอัตราดอกเบีย0 ของสหรัฐฯ ทีมีโอกาสจะปรับเพิมอัตราดอกเบีย0 สูงกว่า ที
ตลาดคาด และประเด็นสงครามการค้ าทีเริ มมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที 3 ตลาดหุ้น
ไทยปรับ ตัว เพิมขึน0 และ Outperform ตลาดอืน ๆ ในภูมิภ าค โดยได้ รับ แรงหนุนจากกระแสข่า วดีภายในประเทศจากการ
เลือกตั 0งทีจะเกิดขึ 0น และสถานะทางการเงินทีคอ่ นข้ างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ ดชั นีปรับตัว ขึ 0นมาอยู่ในระดับเดียวกับในช่วงต้ นปี
ทัง0 นีจ0 ากผลประกอบการของบริ ษั ทจดทะเบียนทีมีแ นวโน้ ม เติบ โตได้ ในระดับ สูง สอดคล้ อ งกับ การขยายตัว ของ
เศรษฐกิจในประเทศ จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจเพิม ขึน0

2 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี'ยวกับการลงทุนเพื'อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตงั - แต่
วันที' 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ทีมวี ตั ถุประสงค์คือการเลียนแบบการลงทุนและ
ผลตอบแทนในดัชนี SET 50 แบบ Full Replication คือการลงทุนในหุ้นทุกตัวทีอยู่ในดัชนี SET50 ตามนํ 0าหนักของหุ้นแต่ละ
ตัว หรื ออาจลงทุนแบบ Optimization ทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมมีความใกล้ เคียงกับดัชนี SET50
การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึน- ในรอบบัญชีท' ผี ่ านมาเมื'อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า
กองทุนมีการเปลีย นแปลงรายชือหุ้นสามัญทีล งทุนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองรายชือหุ้นใน
ดัชนี SET50
รายงานการลงทุนที'ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี'ยในรอบปี บัญชีพร้ อมทัง- การดําเนินการแก้ ไข
ไม่มี
ข้ อมูลการดําเนินการรับชําระหนีด- ้ วยทรัพย์ สินอื'น (ถ้ ามี)
ไม่มี
ข้ อมูลการบันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห- รือสิทธิเรียกร้ องดังกล่ าวเป็ นศูนย์
ในกรณีท'ผี ้ อู อกตราสารแห่ งหนีห- รือ
ลูกหนีแ- ห่ งสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชําระหนีห- รือมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถชําระหนีไ- ด้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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ผลการดําเนินงานระหว่ างงวดครึงปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงิน ทีสาํ คัญ
31 ต.ค. 30 เม.ย.
งวดครึงปี บัญชีสิน% สุดวันที
61
61

31 ต.ค.
60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

109.3529 100.2823

90.0757

83.5534 78.8166

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย)

103.6100 109.3529 100.2823

90.0757 83.5534

28 เม.ย.
60

31 ต.ค.
59

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ*งปี

-5.25%

+9.05%

+11.33%

+7.81%

+6.01%

ผลตอบแทนสุทธิ ของเกณฑ์ มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ*งปี

-5.16%

+9.28%

+11.73%

+8.05%

+5.03%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

13,465

10,103

7,840

7,617

8,154

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้ านบาท)

14,606

13,465

10,103

7,840

7,617

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย* ระหว่างงวดครึ*งปี (ล้ านบาท)

14,035

11,780

8,442

7,670

7,970

มูลค่าซื .อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

+1,836

+2,382

+1,329

-361

-1,041

อัตราขายคืนเฉลีย* ระหว่างงวดครึ*งปี * (Average redemption rate)

0.20%

0.16%

0.13%

0.21%

0.30%

* เป็ นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี*ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี*ย

4 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

TMB50

1200%

Benchmark 1

1000%

935.74%
800%

600%

484.10%
400%

200%

0%

-200%
30-Mar-01

14-Jan-10

31-Oct-18

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ณ วันที 31 ตุลาคม 2561
ย้ อนหลัง 3 เดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน ย้ อนหลัง 1 ปี

ย้ อนหลัง 3 ปี

ตั .งแต่จัดตั .งกองทุน

ร้ อยละต่อปี

(31 ก.ค. 61)

(30 เม.ย. 61)

(31 ต.ค. 60)

(30 ต.ค. 58)

(29 มี.ค. 44)

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

-1.37%

-5.25%

+3.32%

+9.93%

+14.20%

เกณฑ์มาตรฐาน **

-1.26%

-5.16%

+3.64%

+9.20%

+10.55%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
Note:
Benchmark 1 : SET 50 Index 100.00% from inception to 30/11/2016 | SET 50 Total Return Index 100.00%
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได้ จ ดั ทําขึ 0นตามมาตรฐานการวัดผลการดํ าเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั 0งนี 0ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบดุล (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที 31 ตุลาคม 2561
สินทรั พย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,174,108,328.51 บาท)

14,513,318,783.71

เงินฝากธนาคาร

155,292,380.53

เงินฝากธนาคาร ( หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ )

437,941,273.20

ลูกหนี 0
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases)
ดอกเบี 0ยค้ างรับ
ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยืมหลักทรัพย์
รวมสินทรัพย์

25,738.98
1,867,567.32
1,322,105.64
250,096.11
15,110,017,945.49

หนีส- ิน
เจ้ าหนี 0
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์
จากการซื 0อเงินลงทุน
จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

437,941,273.20
50,114,641.88
8,197,009.51
7,430,347.57

หนี 0สินอืน

442,740.86

รวมหนี 0สิน

504,126,013.02

สิน ทรั พย์ สุทธิ

14,605,891,932.47

สินทรั พย์ สุทธิ :
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1,409,698,889.12

บัญชีปรับสมดุล

4,459,467,976.88

กําไรสะสม

8,736,725,066.47

สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
0
ณ วันสิ 0นงวด (หน่วย)
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14,605,891,932.47
103.6100
140,969,888.7072

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบกําไรขาดทุน(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวด 6 เดือน ตังแต่
0 วนั ที 1 พฤษภาคม 2561 สิ 0นสุดวันที 31 ตุลาคม 2561
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี 0ย และเงินปั นผล

177,401,111.55

รายได้ จากการให้ ยืมหลักทรัพย์

1,860,435.32

รายได้ อนื

8,999,776.28

รวมรายได้

188,261,323.15

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

35,375,805.59

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2,271,126.75

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

7,053,935.55

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทเี กิดขึ 0นทังสิ
0 0น
รายการกําไรสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึนทั
0 งสิ
0 0น

200.00
44,701,067.89
143,560,255.26

79,733,750.81
(908,741,079.32)

รวมรายการกําไรจากการลงทุนทีเ กิดขึน0 และทีย งั ไม่เกิดขึน0

(829,007,328.51)

การเพิ'มขึน- ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

(685,447,073.25)
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
รายงานสรุ ปเงินลงทุน
ณ วันที' 31 ตุลาคม 2561
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคา

% of NAV

ตลาด (บาท)
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว} เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.00

0.00%

0.00

0.00%

(ค) ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้

0.00

0.00%

14,513,318,783.71

99.38%

594,555,759.37

4.07%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารทีทีกฏหมายเฉพาะจัดตังขึ
0 0น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา0 ประกัน

(investment grade) หรือตราสารทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที' 31 ตุลาคม 2561
มูลค่ าตามราคา

% of NAV

ตลาด (บาท)
หลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สนิ ในประเทศ

15,107,874,543.08

103.45%

594,555,759.37

4.07%

14,513,318,783.71

99.38%

พลังงานและสาธารณูปโภค

3,996,895,749.00

27.36%

ธนาคาร

2,386,125,869.56

16.34%

พาณิชย์

1,503,640,822.30

10.29%

ขนส่งและโลจิสติกส์

1,443,561,773.00

9.88%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร

1,330,102,385.40

9.11%

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

817,723,779.75

5.60%

วัสดุก่อสร้ าง

713,977,700.00

4.89%

การแพทย์

656,921,950.00

4.50%

อาหารและเครื องดืม

639,353,534.70

4.38%

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

598,212,920.00

4.10%

เงินทุนและหลักทรัพย์

250,948,900.00

1.72%

ชิน0 ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

107,798,700.00

0.74%

68,054,700.00

0.47%

(501,982,610.61)

(3.45%)

2,143,402.41

0.01%

(504,126,013.02)

(3.46%)

14,605,891,932.47

100.00%

เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ

การท่องเทีย วและสันทนาการ
อื'นๆ
ทรัพย์สนิ อืน
หนี 0สินอืน
มุลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที' 31 ตุลาคม 2561
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
เงิน ฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
รวมเงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ. พลังงานบริสทุ ธิ
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ไออาร์ พีซี
บมจ. โกลว์ พลังงาน
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. บ้ านปู
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี
บมจ.บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ. บ้ านปู เพาเวอร์
บมจ. ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ 0ง
บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก้
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มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)
594,552,632.90
3,126.47
594,555,759.37

35,773,700
4,972,202
4,671,700
2,555,000
25,593,000
1,832,200
659,300
6,465,100
1,876,600
3,265,000
3,821,200
1,816,000
5,430,500

1,824,458,700.00
693,622,179.00
231,249,150.00
216,536,250.00
156,117,300.00
153,446,750.00
152,298,300.00
112,492,740.00
108,373,650.00
91,420,000.00
91,326,680.00
88,984,000.00
76,570,050.00

2,997,500
4,252,700
2,390,700
17,504,350
54,922,252
1,002,700

598,001,250.00
584,746,250.00
494,874,900.00
351,837,435.00
125,222,734.56
78,962,625.00

% of NAV

4.07%
0.00%
4.07%
27.36%
12.49%
4.75%
1.58%
1.48%
1.07%
1.05%
1.04%
0.77%
0.74%
0.63%
0.63%
0.61%
0.52%
16.34%
4.09%
4.00%
3.39%
2.41%
0.86%
0.54%

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที' 31 ตุลาคม 2561

บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
พาณิ ชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้ าส์
บมจ. โรบินสัน
บมจ. บิวตี 0 คอมมูนิตี 0
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน
บมจ. ชิน คอร์ ปอเรชัน
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
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จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
1,458,200
1,060,500

มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)
76,920,050.00
75,560,625.00

11,250,900
5,012,700
16,471,211
5,011,682
1,391,100
3,765,100

756,623,025.00
279,458,025.00
245,421,043.90
93,718,453.40
90,769,275.00
37,651,000.00

17,892,100
19,143,700
14,835,620

1,145,094,400.00
162,721,450.00
135,745,923.00

3,723,600
41,792,006
4,015,900
2,965,500

729,825,600.00
246,572,835.40
212,842,700.00
140,861,250.00

5,647,091
7,032,000

436,237,779.75
381,486,000.00

1,502,900
2,541,200

628,212,200.00
85,765,500.00

% of NAV
0.53%
0.52%
10.29%
5.18%
1.91%
1.68%
0.64%
0.62%
0.26%
9.88%
7.84%
1.11%
0.93%
9.11%
5.00%
1.69%
1.46%
0.96%
5.60%
2.99%
2.61%
4.89%
4.30%
0.59%

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที' 31 ตุลาคม 2561
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
อาหารและเครืองดืม
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ.บัตรกรุงไทย
ชิ 0นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. เดลต้ า อิเลคโทรนิตส์
การท่องเทีย วและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 13,174,108,328.51 บาท)
ทรัพย์สินอืน
หนี 0สินอืน
มุลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วย
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มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)

19,623,300
912,700

480,770,850.00
176,151,100.00

10,785,120
5,784,951
5,976,352
1,252,400

272,324,280.00
211,150,711.50
99,207,443.20
56,671,100.00

5,621,000
14,966,400

444,059,000.00
154,153,920.00

2,655,200
3,229,200

138,734,200.00
112,214,700.00

1,562,300

107,798,700.00

1,690,800

68,054,700.00
14,513,318,783.71
2,143,402.41
(504,126,013.02)
14,605,891,932.47
140,969,888.71
103.6100

% of NAV
4.50%
3.29%
1.21%
4.38%
1.86%
1.45%
0.68%
0.39%
4.10%
3.04%
1.06%
1.72%
0.95%
0.77%
0.74%
0.74%
0.47%
0.47%
99.38%
0.01%
(3.46%)
100.00%

ค่าใช้ จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชี 2561/2562 ตังแต่
0 วนั ที 1 พฤษภาคม 2561 สิ 0นสุดวันที 31 ตุลาคม 2561
ตังแต่
0 วนั ที 1 พ.ค. 2561

ตังแต่
0 วนั ที 1 พ.ค. 2561

ค่าใช้ จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที 31 ต.ค. 2561

ถึงวันที 31 ต.ค. 2561

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

ร้ อยละของ

หน่วย : พันบาท

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

35,375.81

0.2500

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)

2,271.13

0.0161

ค่านายทะเบียน (Registrar fee)

7,053.94

0.0498

ค่าทีป รึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ

0.20

0.0000

44,701.08

0.3159

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง- หมด1
หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้ าซื 0อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซื
0
อ0 ขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย รายวันโดยคํานวณจากวันที 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2561
เท่ากับ 14,034,966,347.26 บาท
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.12
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ- ขายหลักทรัพย์ (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ า ทรัพย์ สิน สุทธิ) = 0.02 (2,795,476.49 บาท)
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ตารางแสดงค่านายหน้ าซื 0อขายหลักทรัพย์ ตั 0งแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2561

ลําดับ

ชือบริ ษัทหลักทรัพย์

ค่านายหน้ า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้ าแต่ละ
รายต่อค่านายหน้ า
ทังหมด
0

1.

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

513,020.14

18.35

2.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

432,271.34

15.46

3.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย)

386,585.00

13.83

4.

บริ ษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

366,790.70

13.12

5.

บริ ษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

358,835.10

12.84

6.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

330,141.90

11.81

7.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

265,159.69

9.49

8.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

142,672.62

5.10

รวมค่านายหน้ าทั 0งหมด

2,795,476.49

100.00

ค่าใช้ จา่ ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนได้ รับ
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8,999,774.48

บาท

รายงานรายชือบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปี บัญชี 2561/2562 (ตังแต่
. วนั ที* 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
ลําดับ

รายชื*อบุคคลที*เกี*ยวข้ อง

1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2

กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

3

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เพื*อการเลี .ยงชีพ

4

กองทุนเปิ ด JUMBO25 เพื*อการเลี .ยงชีพ

5

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสัน.

6

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

7

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

8

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล

9

กองทุนเปิ ด JUMBO 25

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที*บริ ษัทจัดการโดยตรง
หรื อที* website ของ บลจ. ที* https://www.tmbam.com/home/th/about-us-corporate-governance-type3.php
หรื อที* http://www.tmbam.com เลือกหัวข้ อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล
ทีเกียวข้ อง หรือที website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelinkstatistic/link_mutual_funds.aspx

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที 31 ตุลาคม 2561
ไม่มี
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การรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนเนื'องจากการที'ใช้ บริการบุคคลอื'น ๆ (Soft Commission)
บริ ษัททีให้ ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทีได้ รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1
2
3
4

Capital Nomura Securities Plc.
DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd
Finansia Plc.

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 KGI Securities (Thailand) Plc.
6 Kim Eng Securities
7 Phatra Securities Co.,Ltd.

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 RHB Securities Plc.
9 SCB Securities

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 Tisco Securities Co.,Ltd.
11 UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงในที'ประชุมผู้ถอื หุ้น ในนามกองทุนรวมในรอบปี ปฏิทนิ ล่ าสุด
การเปิ ดเผยข้ อมูลการใช้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.นโยบายการใช้ สิทธิ ออกเสียง
1.1 นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการใช้ สิทธิ ออกเสียงของผู้จดั การกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ดังนันการใช้
0
สทิ ธิออกเสียงทุก
ครัง0 จะกระทําเพือเป็ นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และเป็ นการช่วยส่งเสริมให้ เกิดการกํากับดูแล
ทีดีกับบริษัททีก องทุนเข้ าไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการในการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้ สทิ ธิออกเสียงสนับสนุนในทีประชุมในกรณีทีไม่ขดั แย้ งกับข้ อ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรื องดออกเสียงในทีประชุมในกรณีดงั ต่อไปนี 0
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจ่ายเงินปั นผล
- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะทีม ีข้อสงสัยเกียวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปั นผลไม่สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ข) การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ สําคัญ การซื 0อขายหรือให้ เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้ าง
บริ หาร และการครอบงํากิจการ
- ไม่เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของการได้ มาหรื อการจําหน่ายทรัพย์สนิ การซื 0อขายหรื อให้ เช่ากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจ้ างบริหาร และการครอบงํากิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ทีม า, ราคา เป็ นต้ น
- ในกรณีทีต้ องใช้ ความเห็นของทีป รึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิ ดเผยความเห็นของทีปรึกษาทางการ
เงิน หรือทีปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้ วย
(ค) การแต่งตั 0งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเข้ าประชุมน้ อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะต้ องดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอืนในขณะทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นกรรมการเกิน 6
บริ ษัท (กําหนดขึ 0นภายใต้ สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ 0นเดือนละ 1 ครัง0 )
- ในกรณีทีไม่มีการเปิ ดเผยถึงข้ อมูลทีจําเป็ นในการพิจารณาเช่น การดํารงตําแหน่งในกรรมการบริ ษัท
อืน เป็ นต้ น
(ง) การเปลีย นแปลงโครงสร้ างเงินทุน เช่นการเพิมทุนและการลดทุน
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนโดยให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณา
เป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนโดยไม่ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมและส่งผลให้ เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็ น
กรณี ไป)
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนทีท ําให้ สทิ ธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้ องไม่มกี ารแบ่งชันของผู
0
้ ถือหุ้น หรื อ
กระทําการใดๆทีท ําให้ ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
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- ในกรณีทีเป็ นการซื 0อหุ้นคืนจนทําให้ Free Float ตํากว่า 20% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่กรรมการของบริ ษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรืองการ dilution
- แผนการให้ ESOP ทังแผนส่
0
งผลให้ เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
- ในกรณีทีเป็ นแผนในลักษณะทีจะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปี ให้ ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุ้น
ทังหมดของบริ
0
ษัท (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํากว่าราคาเฉลียของตลาด(ในช่วงเวลาทีม ีการขออนุมตั ิแผน) เกิน
20% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
- ในกรณีทมี ีเงือนไขทีเปลีย นแปลงราคา Exercise Price หรื อขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากทีได้ มกี ารออก Option ยกเว้ นในกรณีเป็ นผลจากการเปลีย นแปลงตามปกติเช่น การเพิม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรื อ
การทํารายการทีเกียวข้ องกัน
- ในกรณีทมี ีการทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรือการทํารายการทีเกียวข้ องกัน โดยไม่มคี วามเห็นของทีป รึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลีย นประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
(ซ) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขข้ อบังคับ
- ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อความในข้ อบังคับก่อนทีจะมีการแก้ ไขและข้ อความทีประสงค์จะแก้ ไข
(ฌ) การแต่งตัง0 / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น Non-Audit Fee
- ผู้สอบบัญ ชีมีความสัมพันธ์หรือความเกียวข้ องกับบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
- ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
(ญ) กรณีอืนๆ ในกรณีทเี ป็ นมติทีนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้ างต้ น ผู้จดั การกองทุนจะต้ องทําการพิจารณาผลดีหรื อ
ผลเสียของเรืองดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี*ยวกับการใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที* 1 พ.ค.2561 – 31 ต.ค.2561)

ลําดับ

ชื'อบริษัท

ชื'อย่ อ

จํานวนครั งที'
เชิญ
ประชุม*
(ครั ง- )

จํานวนครั งที'
เข้ าร่ วม
ประชุม**
(ครั ง- )

จํานวนครั ง- ที'ลงมติตามวาระการ
ประชุม***
สนับ
งดออก
คัดค้ าน
สนุ น
เสียง

1

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์

BTS

1

1

15

0

1

2

บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน

DTAC

1

1

3

0

1

3

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

GPSC

1

1

2

0

1

4

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

LH

1

1

2

0

1

5

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล

MINT

1

1

4

0

0

6

บมจ. ไทยออยล์

TOP

1

1

1

0

1

หมายเหตุ

*

หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัททีจดั ประชุมเชิญบริ ษทั จัดการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัทจัดการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจํานวนครัง0 นับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกัน
รวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็ น 1 ครัง0
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3. รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที* 1 พฤษภาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561)

ลําดับ
1
2
3
4

ชื'อบริษัท

ชื'อย่ อ

การประชุม / วาระการประชุม

คัดค้ าน

งด
ออก
เสียง

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ 0งส์
บมจ. โกลบอล
เพาเวอร์
ซินเนอร์ ยี
บมจ. แลนด์ แอนด์
เฮ้ าส์

BTS

การประชุมสามัญ
วาระที 17 พิจารณา
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

0

1

GPSC

การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561

ระเบียบวาระที 3
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

0

1
1

TOP

วาระที 3 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียนวาระที 2
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

0

บมจ. ไทยออยล์

การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561
การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561

0

1

LH

เหตุผล

-

บมจ. โทเทิล
การประชุมวิสามัญ
5
แอ็คเซ็ส
DTAC
วาระที 4 เรื องอืน ๆ
0
1
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561
คอมมูนิเคชัน
หมายเหตุ : พิจารณาเรื องอืนๆ , เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี), เรื องพิจารณาอืนๆ (ถ้ ามี), ปรึ กษากิจการอืนๆ (ถ้ ามี) => (งดออกเสียง) เนืองจากไม่มี
รายละเอียดวาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงที*บริษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที* 1 พฤษภาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561)
ลําดับ

ชื'อบริษัทและความเกี'ยวข้ อง / วาระ
-
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สนั บ
สนุ น

คัดค้ าน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

