กองทุนเปิดทหารไทย SET50
รายงานประจําปี

ตัง แต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2560
สินสุดวันที 30 เมษายน 2561

สารบัญ
สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

1

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

2

ความเห็นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกี*ยวกับการลงทุนเพื*อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม

4

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

4

รายงานการลงทุนที*ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย* ในรอบปี บัญชีพร้ อมทังการดํ
.
าเนินการแก้ ไข

4

ข้ อมูลทัว* ไปของกองทุน

5

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้ อมูลทางการเงินที*สาํ คัญ

7

รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

9

งบการเงิน

10

ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน

35

ค่าใช้ จ่ายที*เรี ยกเก็บจากกองทุน

40

รายงานรายชื*อบุคคลที*เกี*ยวข้ องที*มีการทําธุรกรรมกับกองทุน

42

รายชื*อผู้จดั การกองทุน

42

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

42

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

43

ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที*ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

44

วันที 2 กรกฎาคม 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบ 1 ปี นับตัง0 แต่วนั ที
1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงหนึง ปี ทีผ่านมา ดัชนีปรับตัวเพิมขึ 0นอย่างต่อเนืองจากระดับ 1,566 จุด ณ ต้ นเดือนพฤษภาคม
2560 สู่ระดับ 1,780 จุด ณ สินเดื
0 อนเมษายน 2561 โดยมีจดุ สูงสุดอยู่ที 1,852 จุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยในไตรมาสที
3/2560 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ 0นแรง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเมืองในประเทศไทยมีแนวโน้ มชัด เจนมากขึ 0น ประกอบกับ
ในช่วงครึ ง ปี แรกดัชนี SET ยังปรับตัวขึ 0นไม่มาก ทํา ให้ มลู ค่าของดัชนีอยู่ในระดับทีน่าสนใจเมือเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน และในไตรมาส 4/2560 ตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวเพิมขึ 0น จากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3/2560 ทีออกมา
ดีกว่าทีตลาดคาดการณ์ และเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2560 ขยายตัวอย่างต่อเนือง โดย GDP ขยายตัวร้ อยละ 4 YoY แม้
จะมีปัจจัยเสีย งจากความล่าช้ าในการลงทุนโครงสร้ างพื 0นฐานของรัฐบาล แต่ตวั เลขการส่งออกโตร้ อยละ 6.2 YoY ตัวเลขการ
บริ โภคภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 3.5 YoY และตัวเลขนักท่องเทียวทีขยายตัวอย่างต่อเนืองในไตรมาส 1/2561 อุปสงค์ ใน
ประเทศฟื น0 ตัวจากดัชนีการบริ โภคภาคเอกชน (PCI) ทีขยายตัวจากสินค้ าคงทนและสินค้ ากึงคงทน และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวดี จากยอดจําหน่ายรถยนต์พาณิชย์ทีขยายตัวสูงและการนําเข้ า เครื องจักรและอุปกรณ์ทีขยายตัว ต่อเนือง ส่วนด้ าน
การส่งออกและการท่องเทียวยังขยายตัวต่อเนือง โดยคาดว่าตัวเลขการส่งออกจะดีต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี 2561 จาก
เศรษฐกิจโลกทีป รับตัวดี โดยมีแรงหนุนจากราคานํ 0ามันทีป รับตัวดีขึ 0น, เศรษฐกิจทีขยายตัวดีในประเทศจีนและยุโรป เป็ นส่วน
ส่งเสริมภาคการท่องเทียวของไทย ปั จจัยภายนอกทีน่าจับตามองคือ การขึ 0นดอกเบี 0ยของธนาคารสหรัฐฯ โดยมีค วามเสียงที
FED จะปรั บ ขึน0 เร็ ว กว่า ทีต ลาดคาดการณ์ การยุติ QE ของธนาคารกลางยุโ รปหรื อ ECB และสงครามทางค้ า ระหว่า ง
สหรัฐอเมริ กาและจีนทีอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างกว่าทีค าดการณ์
สําหรับกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มีผลการดําเนินงานตังแต่
0 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 เพิมขึน0
ร้ อยละ 21.27 ในขณะทีด ชั นี SET50 TRI ให้ ผลตอบแทนทีร ้ อยละ 21.96
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
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จไทยในปี 2560 ได้ ฟื 0นตัว อย่า งต่อเนือ ง ซึง แสดงจาก GDP ได้ มีการค่อยๆ เพิมขึน0 ในแต่ละไตรมาส
โดยเฉพาะอย่างยิง GDP ในไตรมาส 2 ขยายตัวทีร ้ อยละ 3.7 สูงกว่าทีนกั วิเคราะห์คาดการณ์ ทรี ้ อยละ 3.2 ทําให้ GDP ครึงปี
แรกขยายตัว 3.5% ซึง สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้ า โดยปั จจัยหลักมาจากการฟื น0 ตัวของการลงทุนภาคเอกชนทีเติบโต
ขึ 0นร้ อยละ 3.2 และภาคการส่งออกทีเติบโตร้ อยละ 6.0 นอกจากนีก0 ารบริ โภคภายในประเทศซึงมีสดั ส่วนใหญ่ทีสดุ ของ GDP
ได้ เติบโตจากร้ อยละ 0.3 ในไตรมาสที 1 เป็ นร้ อยละ 2.7 ในไตรมาส 2 ของปี อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนภาครัฐบาลหดตัวร้ อย
ละ 7.0 ซึง เป็ นผลมาจากฐานทีสงู ในปี ก่อนหน้ า ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึงปี หลัง ขยายตัวต่อเนือง GDP ในไตรมาส 3
และไตรมาส 4 ขยายตัวร้ อยละ 4.3 และ 4 ตามลํา ดับ โดยปั จจัยหลักมาจากการส่ง ออก โดยในไตรมาส 3 และไตรมาส 4
ขยายตัว ร้ อยละ 8.1 และ 6.6 ตามลําดับ ประกอบกับการบริ โภคภาคเอกชนทีขยายตัวต่อเนือง โดยขยายตัวร้ อยละ 3.4 ใน
ไตรมาส 3 และร้ อยละ 3.5 ในไตรมาส 4 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 2.5 ในไตรมาส 3 และร้ อยละ 2.4 ใน
ไตรมาส 4
ด้ วยแนวโน้ มเศรษฐกิจทีดีขึ 0นในครึงปี แรกส่งผลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับประมาณการ GDP ทังปี
0 ในปี นี 0ขึ 0นเป็ น
ร้ อยละ 4.4 สูงกว่าทีเ คยประมาณการไว้ ทีร้อยละ 4.1 ในช่วงครึงปี หลังทีเ ศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวดีขนึ 0 มาก จากการส่งออกที
ขยายตัวดีกว่าทีคาดการณ์ ทํา ให้ ทงั 0 ปี 2560 GDP ขยายตัว ร้ อยละ 3.9 และในไตรมาส 1/2561 อุปสงค์ในประเทศฟื น0 ตัว
ต่อเนือ งจากดัชนี การบริ โภคภาคเอกชน (PCI) ทีขยายตัวจากสิน ค้ า คงทนและสิน ค้ ากึง คงทน และการลงทุน ภาคเอกชน
ขยายตัวดี จากยอดจํา หน่า ยรถยนต์ พ าณิ ช ย์ทีข ยายตัว สูงโดยยอดจํ า หน่า ยรถยนต์ ในประเทศช่ว งไตรมาส 1/2561 อยู่ที
237,093 คัน เพิมขึน0 ร้ อยละ 12.6 YoY และการท่องเทียวในไตรมาส 1/2561 มีจํา นวนนักท่องเทียวต่า งชาติ 10.6 ล้ า นคน
เพิมขึ 0นร้ อยละ 15.4 YoY และสร้ างรายได้ จากการท่องเทียว 5.7 แสนล้ านบาท เพิม ขึนร้
0 อยละ 19.0 YoY

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงหนึง ปี ทีผ่านมา ดัชนีปรับตัวเพิมขึ 0นอย่างต่อเนืองจากระดับ 1,566 จุด ณ ต้ นเดือนพฤษภาคม
2560 สู่ระดับ 1,780 จุด ณ สิ 0นเดือนเมษายน 2561 โดยมีจดุ สูงสุดอยู่ที 1,852 จุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยในไตรมาสที
3/2560 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึน0 แรง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเมืองในประเทศไทยมีแนวโน้ มชัดเจนมากขึ 0น และในช่วง
ครึงปี แรกของปี 2560 ดัชนี SET แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,548 – 1,574 ทําให้ มลู ค่าของดัชนีอยู่ในระดับทีน่าสนใจ
เมือเทียบกับตลาดหลักทรัพ ย์ในภูมิภาคเดียวกันประกอบกับสัญ ญาณการฟื 0นตัว ของเศรษฐกิจในประเทศ จาก GDP ใน
ไตรมาส 2 ทีข ยายตัวร้ อยละ 3.7 และยัง คงขยายตัว ต่อ เนือ งในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ทีข ยายตัวร้ อยละ 4.3 และ 4
ตามลําดับซึง สูงกว่าทีนกั วิเคราะห์คาดการณ์ ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึน0 จากระดับประมาณ 34.5 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 สู่ระดับ 31.5 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ทําให้ การลงทุนในประเทศไทยผ่าน
2 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากยิงขึ 0นส่งผลให้ ดชั นีปรับตัวเพิมขึ 0นอย่างต่อเนือง ดัชนี SET ทําจุดสูงสุดทีระดับ 1,852 จุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
ขณะทีค วามเสียงหลักคื อ การขึ 0นดอกเบีย0 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยมีค วามเสียงที FED จะปรับขึ 0นเร็ วกว่า ที
ตลาดคาดการณ์ เนืองจากอัตราการว่างงานทียงั ทรงตัวอยู่ในระดับตํา และค่าจ้ างทีขยายตัวเพิมขึ 0น ยังคงบ่งชีถ0 ึงตลาดแรงงาน
ทีแข็งแกร่ ง การยุติ QE ของธนาคารกลางยุโรปหรื อ ECB เป็ นอีกปั จจัยทีน่า จับตามองเนืองจาก ECB ได้ ส่งสัญ ญาณว่ า
มาตรการ QE จะยุติลงสิ 0นปี นี 0 ถ้ า ตัวเลขเศรษฐกิจยังขยายตัวดี โดย ECB ก็จะลดอัตราการเข้ าซื 0อสินทรัพย์ลงเป็ น 1.5 หมืน
ล้ านยูโรต่อเดือน ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 และจะยุติมาตรการ QE ต่อไป และสงครามทางค้ า ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนที
อาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างกว่าทีคาดการณ์
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ด้ วยนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดทหารไทย SET50 ที มี ว ัต ถุป ระสงค์ คื อ การเลี ย นแบบการลงทุน และ
ผลตอบแทนในดัชนี SET 50 แบบ Full Replication คือการลงทุนในหุ้นทุกตัวทีอยู่ในดัชนี SET50 ตามนํ 0าหนักของหุ้นแต่ละตัว
โดยไม่มีการเลือกหุ้นตัวหนึงตัว ใด หรื ออาจลงทุนแบบ Optimization ทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมมีความใกล้ เคียงกับ
ดัชนี SET50 อย่างไรก็ดี จากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆในหน้ าถัดไป จะแสดงให้ เห็นว่ากองทุนมี
ผลตอบแทนทีดีกว่าดัชนี หรือทีเ รียกว่ามี Positive Tracking Error อยู่เสมอ ทังนี
0 0เป็ นผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการได้ แก่
1. เงิน ปั น ผลทีกองทุน ได้ รั บ จากการลงทุน เนือ งจากเมือกองทุน ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลเข้ า มา เงิ นทีไ ด้ รั บ จะทํา ให้ มูล ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเพิม ขึน0 โดยในรอบ 1 ปี ทีผา่ นมา กองทุนได้ รับเงินปั นผลทัง0 สิ 0น 321,221,014.84 บาท
2. ค่าใช้ จ่า ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนสามารถประหยัด ได้ เนืองจากกองทุนส่ง คําสัง ซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ แก่
Broker ตามยอดสุทธิของรายการซือ0 และรายการขาย กองทุนจึงจ่า ยค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหลักทรัพ ย์ให้ กับ
Broker ตามยอดสุทธิ ของรายการซือ0 และขายเท่านัน0 ในขณะทีกองทุนเก็บค่า ใช้ จ่า ยในการซือ0 ขายหลักทรัพย์จาก
ผู้ถือหน่วยทังที
0 ทาํ รายการซื 0อและรายการขาย ทําให้ กองทุนมีรายได้ จากส่วนต่า งของค่า ใช้ จ่ายดัง กล่า ว โดยในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี ทีผ่านมา กองทุนมีรายได้ จากการเก็บค่าใช้ จ่ายในการซื 0อขายของกองทุนรวมทังสิ
0 0น 11,156,214.03
บาท ในขณะทีกองทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ กบั Broker 3,407,289.15 บาท ดังนันกองทุ
0
นรวม
จึง มีร ายได้ จากส่ว นต่า งดัง กล่า วคิดเป็ นเงินจํา นวนทัง0 สิน0 7,748,924.88 บาท ซึง ผลประโยชน์ด ัง กล่า วนีท0 ํ า ให้
กองทุนได้ รับผลตอบแทนเพิม สูงขึ 0น
3. ค่า ธรรมเนี ย มทีก องทุน ได้ รับ จากธุร กรรมการให้ ยืม หลัก ทรั พ ย์ เนือ งจากทางกองทุน ได้ มี การทํ า ธุ ร กรรมให้ ยื ม
หลัก ทรั พ ย์ ดัง นัน0 กองทุนรวมจึ ง มีร ายได้ จ ากธุร กรรมดัง กล่า ว ซึง ผลประโยชน์ ด ัง กล่า วถือ เป็ นส่ว นหนึง ทีทํา ให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมเพิมสูงขึ 0น
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี'ยวกับการลงทุนเพื'อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตงั - แต่
วันที' 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย
SET50
ทีมีวตั ถุประสงค์คือการเลียนแบบการลงทุนและ
ผลตอบแทนในดัชนี SET 50 แบบ Full Replication คือการลงทุนในหุ้นทุกตัวทีอยู่ในดัชนี SET50 ตามนํ 0าหนักของหุ้นแต่ละตัว
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- รื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถชําระหนีไ- ด้ (ถ้ ามี)
ไม่มี

4 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ข้ อมูลทั'วไปของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
วัตถุป ระสงค์ ของโครงการ :
เพือสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ ใกล้ เคียงทีสดุ กับผลตอบแทนของดัชนีSET50 โดยจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ ตราสาร
แห่ง ทุนโดยเฉลีย ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุน รวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
ดัชนีทีใช้ อ้างอิง : SET50 INDEX
ประเภทกองทุน ตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสีย งต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ- ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญ ญาซื 0อขายล่วงหน้ า : ที*มไิ ด้ มีวตั ถุประสงค์เพื*อลดความเสีย* ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
การลงทุนในตราสารที'มีสัญญาซือ- ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือ นไหวตามดัชนีชี 0วัด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี - ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
(โดยการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลตังแต่
0 วนั ที 1 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป)
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ทังนี
0 0 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี ะเปลีย นแปลงตัวชี 0วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามทีบ ริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึงอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันทีมกี ารเปลียนตัวชี 0วัด คําอธิบายเกียวกับตัวชี 0วัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชี 0วัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชี 0วัดเพือให้ เป็ นไปตามประกาศ เงือนไขและข้ อกําหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลีย นแปลงตัวชี 0วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีทผี ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี 0วัดไม่ได้ จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลีย นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
รายละเอียดเกี'ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายทีจะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพือให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนทีใกล้ เคียงกับดัชนี
SET50 ให้ มากทีสดุ เท่าทีจะทําได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ|ทีจะเปลีย นดัชนีทีกองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้ างผลตอบแทนเป็ น
ดัชนีอืนใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีทีดชั นีดงั กล่าวถูกยกเลิกหรื อจะไม่มีการคานวณอีกต่อไป โดยดัชนีทจี ะนํามาใช้ แทน
จะต้ องเป็ นดัชนีทีวดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้ กลยุทธ์ การบริ หาร
กองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพือสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริ ษัทต่างๆ ในสัดส่วนทีเท่าหรือใกล้ เคียงกับนํ 0าหนักทีเ ป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ทังนี
0 0 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient
portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ทีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ พอร์ ตการลงทุน
สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เช่น เข้ าทําสัญญาฟิ วเจอร์ ส ทีอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50
เป็ นต้ น รวมทังอาจทํ
0
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อ ธุรกรรมการซื 0อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี 0ทีมีลกั ษณะสัญ ญาซื 0อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note)
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ผลการดําเนินงานระหว่ างงวดปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
30 เม.ย. 28 เม.ย.
งวดปี บัญชีสนิ $ สุดวันที
61
60

29 เม.ย.
59

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

90.0757

78.8166

85.9165

79.8714

84.6349

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย)

109.3529

90.0757

78.8166

85.9165

79.8714

ผลตอบแทนสุทธิ จากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+21.27%

+14.29%

-8.26%

+7.57%

-5.63%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+21.96%

+13.48%

-11.36%

+4.86%

-9.10%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

7,840

8,154

8,536

5,806

5,388

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้ านบาท)

13,465

7,840

8,154

8,536

5,806

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้ านบาท)

10,098

7,821

7,945

5,616

5,616

มูลค่าซือ. ขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

+3,711

-1,402

+305

+2,248

+663

อัตราขายคืนเฉลีย* ระหว่างงวดปี * (Average redemption rate)

0.15%

0.26%

0.15%

0.44%

0.25%

* เป็ นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี*ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี*ย

7 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

30 เม.ย.
58

30 เม.ย.
57

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ณ วันที 30 เมษายน 2561
ย้ อนหลัง 3 เดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน ย้ อนหลัง 1 ปี
ร้ อยละต่อปี

ย้ อนหลัง 3 ปี

(28 เม.ย. 60) (30 เม.ย. 58)

ตังแต่
. จดั ตังกองทุ
.
น

(31 ม.ค. 61)

(31 ต.ค. 60)

(29 มี.ค. 44)

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

+0.60%

+9.05%

+21.27%

+8.36%

+15.01%

เกณฑ์มาตรฐาน **

+0.73%

+9.28%

+21.96%

+7.08%

+11.22%

** 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 ัดทํ าขึ 0นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั 0งนี 0ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ความเห็น
ข้ าพเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 (กองทุน) ซึง ประกอบด้ วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 30 เมษายน 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบ
กระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ สําหรับปี สิ 0นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ า งต้ นนี 0แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ณ วันที 30 เมษายน 2561
และผลการดําเนินงาน การเปลีย นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ สําหรับปี สิ 0นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับ ผิด ชอบของผู้สอบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ความเป็ นอิสระจากกองทุนตาม
ข้ อกํา หนดจรรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญ ชีทีกํา หนดโดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี ในส่ว นทีเกียวข้ องกับ การตรวจสอบงบ
การเงิน และข้ า พเจ้ า ได้ ปฏิบัติต ามความรับ ผิด ชอบด้ า นจรรยาบรรณอืนๆ ซึง เป็ นไปตามข้ อกํา หนดเหล่า นี 0 ข้ า พเจ้ า เชือว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ อมูลอื'น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูล อืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ ว ยข้ อมูลซึง รวมอยู่ในรายงานประจํา ปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานนั 0น ซึง คาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันทีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี 0
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมัน ต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความ
ขัดแย้ งทีมสี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่า ข้ อมูลอืนมีการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าต้ องสือ สารเรื องดังกล่าวกับ ผู้บริ หาร เพือ ให้ ผ้ บู ริ หารดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลทีแ สดงขัดต่อข้ อเท็จจริง
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ผู้บริ หารมีหน้ า ทีรับผิดชอบในการจัด ทําและนํา เสนองบการเงินเหล่า นีโ0 ดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีป ราศจากการ
แสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัด ทํ า งบการเงิน ผู้บ ริ ห ารรั บผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถของกองทุน ในการดํา เนิน งานต่อเนือ ง
เปิ ดเผยเรื องทีเ กียวกับการดําเนินงานต่อเนือง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความ
ตัง0 ใจทีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ค วามเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญ ชีซึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการ
รั บ ประกันว่ า การปฏิบ ัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้ อ มูลทีขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสํา คัญ ทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัด ต่อข้ อเท็จ จริ งอาจเกิด จากการทุจริ ต หรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสํา คัญ เมือ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข ดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี 0
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้ า พเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสัง เกตและสงสัยเยียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย งจากการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ต หรื อข้ อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิง านตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสีย งเหล่า นัน0 และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสีย งทีไม่พบข้ อมูลทีขดั
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสีย งทีเกิดจากข้ อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจ
เกี ยวกับการสมรู้ ร่ ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตัง0 ใจละเว้ นการแสดงข้ อ มูล การแสดงข้ อมูล ทีไ ม่ต รงตาม
ข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํา ความเข้ า ใจในระบบการควบคุม ภายในทีเ กี ยวข้ องกับ การตรวจสอบ เพือ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ กียวข้ องซึง จัดทําขึ 0นโดยผู้บริ หาร
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• สรุ ปเกียวกับ ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ การบัญ ชีสํา หรับการดํา เนินงานต่อเนืองของผู้บ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมสี าระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ า ข้ าพเจ้ า ได้ ข้ อสรุ ปว่ามีค วามไม่
แน่นอนทีม ีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงินทีเ กียวข้ อง หรือถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ า
ขึน0 อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีทีไ ด้ รั บจนถึง วัน ที ใ นรายงานของผู้สอบบัญ ชี ข องข้ า พเจ้ า อย่า งไรก็ ต าม เหตุก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กองทุนต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื 0อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํ ให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีควรหรื อไม่
ข้ าพเจ้ า ได้ สือสารกับผู้บริ หารในเรื องต่างๆ ทีสํา คัญ ซึง รวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสํา คัญ ทีพ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องทีมีนยั สํา คัญ ในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี 0คือ นายพจน์ อัศวสันติชยั

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4891
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที 25 มิถนุ ายน 2561
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบดุล
ณ วันที' 30 เมษายน 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์
3.3, 4, 6
ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที 30 เมษายน 2561 เท่ากับ 323,838,173.95 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที 30 เมษายน 2560 เท่ากับ 404,409,186.33 บาท)
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
3.2, 4
(ราคาทุน ณ วันที 30 เมษายน 2561 เท่ากับ 10,719,883,688.20 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที 30 เมษายน 2560 เท่ากับ 6,707,152,505.46 บาท)
เงินฝากธนาคาร
7
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ )
3.3, 6
ลูกหนี 0
จากการขายหน่วยลงทุน
จากดอกเบี 0ยและเงินปั นผล
ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี 0สิน
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สนิ วางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์
3.3, 6
เจ้ าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน
เจ้ าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี 0สินอืน
รวมหนี 0สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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2561

2560

390,064,430.00

404,812,218.00

12,901,608,966.67

7,326,004,651.91

221,112,583.19
463,234,278.00

121,793,159.16
492,707,551.20

1,281,016.97
67,646,274.51
303,727.50
14,045,251,276.84

739,468.97
64,482,737.15
312,477.75
8,410,852,264.14

463,234,278.00
100,051,536.84
10,121,735.30
6,676,561.09
391,532.74
580,475,643.97
13,464,775,632.87

492,707,551.20
53,846,070.14
18,517,186.12
5,548,968.98
326,812.76
570,946,589.20
7,839,905,674.94

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที' 30 เมษายน 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

2561

2560

1,231,313,163.73

870,405,506.29

2,811,290,329.42
9,422,172,139.72
13,464,775,632.87

(527,151,614.22)
7,496,651,782.87
7,839,905,674.94

สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
3.4
109.3529
(ปี 2561 : คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทีจ ําหน่ายแล้ วทังหมด
0
123,131,316.1725 หน่วย)
(ปี 2560 : คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทีจ ําหน่ายแล้ วทังหมด
0
87,040,550.4568 หน่วย)

90.0718

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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3.7

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี 0ย และเงินปั นผล
รายได้ จากการให้ ยืมหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมจากการซื 0อหรื อขายหน่วยลงทุน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สุทธิ จากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 0นทังสิ
0 0น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึนทั
0 งสิ
0 0น
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึ 0น
และทียงั ไม่เกิดขึ 0น
การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมต้ นปี
บวก การเพิม ขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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หมายเหตุ
3.1

2561

2560

324,736,359.39
4,346,977.05
11,156,214.03
340,239,550.47

246,900,102.53
6,580,928.94
8,342,191.14
261,823,222.61

8
8
8

52,167,176.28
3,241,322.14
10,067,283.89
65,475,782.31
274,763,768.16

58,551,039.96
2,505,984.32
7,783,384.80
70.00
68,840,479.08
192,982,743.53

3.1
3.2, 9

22,060,232.29
1,628,696,356.40

41,760,853.23
862,237,810.78

1,650,756,588.69
1,925,520,356.85

903,998,664.01
1,096,981,407.54

7,496,651,782.87
1,925,520,356.85
9,422,172,139.72

6,399,670,375.33
1,096,981,407.54
7,496,651,782.87

3.3

10

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบแสดงการเปลี'ยนแปลงสินทรั พย์ สุทธิ
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
2561

2560

การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหว่างปี
รายได้ สุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึน0 จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
การเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิทีเกิดจากการดําเนินงาน

274,763,768.16
22,060,232.29
1,628,696,356.40
1,925,520,356.85

192,982,743.53
41,760,853.23
862,237,810.78
1,096,981,407.54

การเพิมขึ 0น (ลดลง) ของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายระหว่างปี
หัก มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซื 0อคืนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิในระหว่างปี
บวก การเปลีย นแปลงทีเพิมขึ 0น (ลดลง) ของบัญชีปรับสมดุล
การเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

728,491,372.68
(367,583,715.52)
360,907,657.16
3,338,441,943.92
3,699,349,601.08

408,538,379.62
(572,662,809.32)
(164,124,429.70)
(1,246,594,159.44)
(1,410,718,589.14)

5,624,869,957.93
7,839,905,674.94
13,464,775,632.87

(313,737,181.60)
8,153,642,856.54
7,839,905,674.94

การเพิมขึน0 (ลดลง) ของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

หน่วย
2561
การเปลีย นแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน ณ วันต้ นปี
บวก หน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายระหว่างปี
หัก หน่วยลงทุนทีรับซื 0อคืนระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันสิ 0นปี
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87,040,550.4568
72,849,137.2680
(36,758,371.5523)
123,131,316.1725

2560
103,452,993.4264
40,853,837.9619
(57,266,280.9315)
87,040,550.4568

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิทีได้ มาจาก
(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื 0อเงินลงทุน
การจําหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี 0ยและเงินปั นผลค้ างรับ (เพิมขึ 0น) ลดลง
ลูกหนี 0ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยมื หลักทรัพย์ค้างรับ (เพิมขึน)
0 ลดลง
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์
(เพิมขึ 0น) ลดลง
ลูกหนี 0จากการขายหน่วยลงทุน (เพิม ขึน)
0 ลดลง
ลูกหนีจ0 ากการขายเงินลงทุน (เพิม ขึน)
0 ลดลง
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สนิ วางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์เพิม ขึน0
(ลดลง)
เจ้ าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนเพิม ขึน0 (ลดลง)
เจ้ าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุนเพิมขึน0 (ลดลง)
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิมขึน0 (ลดลง)
หนี 0สินอืนเพิม ขึน0 (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึน0 จากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2561

2560

1,925,520,356.85

1,096,981,407.54

(5,349,831,349.41)
1,439,731,411.34
(3,163,537.36)
8,750.25

(1,857,649,928.81)
3,145,543,330.42
1,089,615.09
171,941.32

29,473,273.20
(541,548.00)
-

31,644,817.20
(428,419.10)
6,716,631.17

(29,473,273.20)
(8,395,450.82)
46,205,466.70
1,127,592.11
64,719.98
(22,060,232.29)
(1,628,696,356.40)

(31,644,817.20)
7,684,441.54
(12,025,212.56)
(164,212.29)
(13,901.18)
(41,760,853.23)
(862,237,810.78)

(3,600,030,177.05)

1,483,907,029.13

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหน่ายหน่วยลงทุน
การรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน

2560

7,427,788,760.14
(3,728,439,159.06)

3,465,667,708.22
(4,876,386,297.36)

3,699,349,601.08

(1,410,718,589.14)

เงินฝากธนาคาร เพิมขึน0 (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี

99,319,424.03
121,793,159.16

73,188,439.99
48,604,719.17

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

221,112,583.19

121,793,159.16

ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิมเติม
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ 0นปี ประกอบด้ วย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

221,112,583.19

121,793,159.16

เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

18 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้ า 1)
ณ วันที' 30 เมษายน 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หุ้นสามัญ
อาหารและเครืองดืม
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

อัตราส่วน %
100.00
4.44

1,100,900
9,480,120
5,084,951
5,253,252

59,448,600.00
231,314,928.00
204,669,277.75
94,558,536.00
589,991,341.75

2,101,500
2,634,700
932,200
15,386,350
3,738,000
881,400
48,276,652
1,328,200

405,589,500.00
515,083,850.00
68,749,750.00
280,031,570.00
489,678,000.00
78,224,250.00
113,932,898.72
71,390,750.00
2,022,680,568.72

1,321,100

618,274,800.00
618,274,800.00

5,957,700
4,963,791

358,951,425.00
486,451,518.00
845,402,943.00

15.22

วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)

4.65

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

6.36
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จํานวนหน่วย

บาท
มูลค่ายุติธรรม

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้ า 2)
ณ วันที' 30 เมษายน 2561

พาณิ ชย์
บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บิวตี 0 คอมมูนติ ี 0 จํากัด (มหาชน)

อัตราส่วน %
11.79

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ 0งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

9.75

เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ| คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1.11

ชิ 0นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

0.33

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ| จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหน่วย

บาท
มูลค่ายุติธรรม

4,401,000
9,889,500
14,478,211
1,222,700
4,228,982
3,308,000

262,959,750.00
860,386,500.00
217,173,165.00
80,392,525.00
68,932,406.60
77,076,400.00
1,566,920,746.60

3,273,100
2,606,700
3,530,000
36,735,106

680,804,800.00
132,941,700.00
202,975,000.00
279,186,805.60
1,295,908,305.60

2,333,900
1,197,100

85,187,350.00
62,249,200.00
147,436,550.00

645,600

44,062,200.00
44,062,200.00

5,682,800
1,515,900
3,358,900
4,106,400
579,600
1,649,500
22,496,300

110,246,320.00
54,951,375.00
82,964,830.00
147,830,400.00
129,250,800.00
124,537,250.00
158,598,915.00

26.48

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้ า 3)
ณ วันที' 30 เมษายน 2561
อัตราส่วน %
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

4.03

การท่องเทียวและสันทนาการ
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

0.59

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทแลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ 0ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

4.96

ขนส่งและโลจิสติกส์
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,043,721,862.15 บาท) *

จํานวนหน่วย
31,445,100
4,370,602
4,773,400
2,245,900
9,247,600

บาท
มูลค่ายุติธรรม
1,776,648,150.00
585,660,668.00
74,942,380.00
211,676,075.00
61,958,920.00
3,519,266,083.00

17,054,000
802,300

383,715,000.00
152,437,000.00
536,152,000.00

1,486,200

78,025,500.00
78,025,500.00

4,940,900
13,155,500
2,409,300
15,771,900

398,977,675.00
144,710,500.00
53,727,390.00
62,456,724.00
659,872,289.00

15,727,200
16,827,300
13,039,720
100.00

1,120,563,000.00
130,411,575.00
116,705,494.00
1,367,680,069.00
13,291,673,396.67

100.00

13,291,673,396.67

10.29

* เงินลงทุน ณ วันที 30 เมษายน 2561 ได้ รวมหลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญ ญาให้ ยืมหลักทรัพ ย์ ตามมูลค่ายุติธรรมจํ า นวน
390,064,430.00 บาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6)
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลทางการเงินที'สาํ คัญ
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
2561
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ต้นงวด
รายได้ จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ สทุ ธิ จ ากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ทยี งั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
รายได้ สทุ ธิจากกิจกรรมลงทุนทังสิ
0 0น
มูลค่าสินทรั พย์สทุ ธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนของการเพิ'มขึน- (ลดลง) ในสินทรั พย์
สุทธิจากการดําเนินงานต่ อมูลค่ า
สินทรั พย์ สุทธิถัวเฉลี'ยระหว่ างงวด (%)
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2560

2559

2558

2557

2556

90.0718

78.8149

85.9165

79.8714

84.6349

67.2513

2.7284
0.2212
16.3315
19.2811
109.3529

2.0934
0.4233
8.7402
11.2569
90.0718

2.1605
(1.1311)
(8.1310)
(7.1016)
78.8149

2.4083
6.6090
(2.9722)
6.0451
85.9165

2.2747
5.2054
(12.2436)
(4.7635)
79.8714

2.1729
7.0165
8.1942
17.3836
84.6349

19.07

14.03

(8.40)

6.55

(4.74)

25.18

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลทางการเงินที'สาํ คัญ
สําหรับปี สิน- สุดวัน ที' 30 เมษายน 2561
บาท
2561
อัตราส่ วนการเงินที'สําคัญและข้ อมูลประกอบเพิ'มเติมที'สําคัญ
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรั พย์ สทุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างงวด (%)
0.65
อัตราส่วนของรายได้ สทุ ธิ จากการลงทุนต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (%)
2.72
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียของการซื 0อขายเงิ นลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรั พย์สุทธิ
ถัวเฉลียระหว่างงวด * (%)
67.24
อัตราส่วนมูลค่าซื 0อหรื อขายทีน้อยกว่าของเงินลงทุน
สําหรับงวดต่อมูลค่าถัวเฉลียรายเดือน
ของเงินลงทุนระหว่างงวด* (%)
14.29
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลียระหว่างงวด (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ปลายงวด (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายงวด (หน่วย)

10,097,576,548.21
13,464,775,632.87
123,131,316.1725

2560

2559

2558

2557

2556

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

2.47

2.79

2.81

2.95

3.05

63.97

60.69

151.99

77.37

101.88

23.84

27.00

60.63

31.51

44.62

7,821,440,951.76
7,839,905,674.94
87,040,550.4568

8,102,264,008.17
8,153,642,856.54
1103,452,993.4264

7,631,751,867.79
8,535,526,963.90
99,346,717.7791

5,615,687,823.07
5,805,934,270.78
72,690,970.2523

4,257,099,986.10
5,388,356,324.31
63,665,851.6768

ข้ อมูลเพิมเติม :* มูลค่าการซื 0อขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร เงิ นลงทุนในตัว สัญญาใช้ เงินและการซื 0อและขายเงินลงทุนโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื 0อคืน และคํานวณโดยใช้ วิธีถัว
เฉลียถ่วงนํา0 หนักตามระยะเวลาทีมีอยู่ในระหว่างงวด
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
วันที' 30 เมษายน 2561
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 (กองทุนฯ) เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่ง ทุนประเภทรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด)
ทีไม่ประสงค์จะดํารงอัตราส่วนการลงทุนตามทีประกาศกําหนด ไม่กําหนดระยะเวลาสิ 0นสุดของกองทุนฯ ได้ รับอนุมตั จิ าก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นกองทุนเปิ ดเมือ วันที 29 มีนาคม 2544 โดยมีเงินทุนจด
ทะเบียนจํานวน 6,000 ล้ านบาท
กองทุนจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายทีจะพยายามลงทุนในหุ้นเต็ม
อัตรา (Fully Invested) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี ะเปลีย นดัชนีทีกองทุนใช้ อ้ า งอิงในการสร้ างผลตอบแทนเป็ นดัชนีอืน
ใดแทนดัชนี SET50 ให้ มากทีสดุ เท่าทีจะทําได้ ในกรณีทดี ชั นีดงั กล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคํานวณอีกต่อไป โดยดัชนีที
จะนํามาใช้ แทนจะต้ องเป็ นดัชนีทีวดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้
กลยุทธ์ การบริ หารกองทุนเชิง รับ (Passive Management Strategy) เพือให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนทีใกล้ เคียงกับดัชนี
SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญ ของบริ ษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนทีเท่าหรื อใกล้ เคียงกับนํ 0าหนักทีเป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีดงั กล่าว ทังนี
0 0กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การบริ หารกองทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การเข้ าทําสัญญาฟิ วเจอร์ ทีอ ิงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เป็ น
ต้ น โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง0 อาจทํา ธุรกรรมการ
ให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ธุ ร กรรมซื อ0 โดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีท0 มี ีลกั ษณะสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้ จัดทําขึน0 และนําเสนอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 106 เรื อง การบัญ ชี
สําหรับกิจการทีดํา เนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน และมาตรฐานการบัญ ชีอืนทีเกียวข้ อง ซึง เป็ นมาตรฐานรายงานทาง
การเงินทีถ ือปฏิบตั ิในประเทศไทย
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
3.1.1 รายได้ จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี 0
ดอกเบี 0ยรับบันทึกเป็ นรายได้ ตามระยะเวลาทีพงึ ได้ รับ
ดอกเบี 0ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรื อส่วนลดของตราสารหนีต0 ามระยะเวลาทีเหลือของตรา
สารหนี 0 โดยใช้ วธิ ีอตั ราดอกเบี 0ยทีแ ท้ จริ ง
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3.1.2

เงินปั นผลบันทึกเป็ นรายได้ นบั แต่วนั ทีมีสทิ ธิทจี ะได้ รับ
กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขึ 0นจริง จากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ณ วันที
จําหน่ายเงินลงทุน โดยต้ นทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้ วิธีถวั เฉลีย ถ่วงนํ 0าหนัก
กําไรหรือขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ 0นจริ ง จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็ น
รายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
ค่าใช้ จา่ ยบันทึกตามเกณฑ์คงค้ าง

3.2

การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาด (รวมสิทธิในหุ้นปั นผล) ซึง เป็ นเงินลงทุนทีมีตลาดซื 0อขาย
คล่องรองรับแสดงด้ วยมูลค่า ยุติธรรมโดยใช้ ราคาซื 0อขายครัง0 ล่า สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันทีว ดั
ค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ซึง ให้ สทิ ธิ ในการซือ0 หลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงใน
มูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ ราคาหลักทรัพย์ทีจะได้ จากการใช้ สทิ ธิหกั ด้ วยราคาในการใช้ สทิ ธิ ทังนี
0 0จะต้ องไม่ตํากว่าศูนย์
กรณีไม่มรี าคาซื 0อขายจะแสดงในราคาทีบริ ษัทผู้เสนอซื 0อเสนอขาย (Market Maker) เสนอ กําไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ 0นในงบกําไรขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที
จําหน่ายใช้ วิธีถัวเฉลีย

3.3

การให้ ยืมหลักทรัพย์
กองทุนบันทึกหลักทรัพ ย์ซึง นํา ไปให้ ลกู ค้ ายืม ต่อ เป็ นหลักทรั พ ย์ใ ห้ ยืมตามสัญ ญาให้ ยืมหลักทรัพย์ ต าม
มูลค่ายุติธรรมและเงินสดทีรับจากคู่สญ
ั ญาเป็ นหลักประกันบันทึกในบัญชีเจ้ าหนี 0ทรัพย์สนิ วางประกันจากการให้ ยืม
หลักทรัพ ย์ ในงบดุล รายได้ ค่าธรรมเนียมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บันทึกตามเกณฑ์ คงค้ า งตามระยะเวลาในงบกํ าไร
ขาดทุน

3.4

สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพย์ สุทธิ ต่อหน่ว ยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายแล้ วทังหมด
0
ณ วันสิ 0นปี

3.5

การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ การประมาณและ
ตังข้
0 อสมมติฐานหลายประการ ซึง มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเ กียวข้ องกับ สินทรัพย์ หนี 0สิน รายได้ ค่าใช้ จ่าย และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนีส0 ิน ที อ าจเกิด ขึน0 ซึง ผลที เกิ ด ขึน0 จริ ง อาจแตกต่า งไปจากจํ า นวนที
ประมาณไว้
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3.6

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้ องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการทีลงทุนในส่วนได้ เสียของกองทุน
ตัง0 แต่ร้ อยละ 10 ของส่ว นได้ เ สีย ทัง0 หมดที มีสิท ธิ อ อกเสีย งไม่ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อมหรื อ ฝ่ ายบริ หาร ซึ ง
ประกอบด้ วยบุคคลทีรับ ผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้ าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสินใจเพือให้ กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีวางไว้ ทังนี
0 0รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรทียงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะของฝ่ ายบริหาร
นอกจากนี 0 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคุมกองทุน หรื อ
อยู่ภายใต้ อํานาจควบคุมของกองทุน หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน

3.7

บัญชีปรับสมดุล
ส่วนหนึงของราคาขายหรื อราคารับซื 0อคืนของหน่วยลงทุนซึงเท่ากับจํานวนของกําไรสะสมทียังไม่ได้ แบ่งสรร
ณ วันทีเกิดรายการของจํานวนหน่วยลงทุนทีข ายหรื อรับซื 0อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

3.8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมผี ลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั
กองทุนได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2560 ทีออกโดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี ซึงมีผล
บังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดัง กล่า วได้ รับการปรับ ปรุง หรื อจัดให้ มีขึ 0นเพือให้ มีเนือ0 หาเท่า เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่า งประเทศ ผู้บริ หารของกองทุนได้ ประเมิ นแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ใหม่
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินทีนําเสนอ

4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที 30 เมษายน 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
บาท
2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์
323,838,173.95
390,064,430.00
หุ้นสามัญ
10,719,883,688.20 12,901,608,966.67
รวม
11,043,721,862.15 13,291,673,396.67

2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
404,409,186.33
404,812,218.00
6,707,152,505.46 7,326,004,651.91
7,111,561,691.79 7,730,816,869.91

5. ข้ อมูลเกียวกับการซือ0 ขายเงินลงทุน
กองทุ น ฯ ได้ ซื อ0 และขายเงิ น ลงทุ น ระหว่ า งปี โดยไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ในตั ว สัญ ญาใช้ เงิ น สํ า หรั บ งวดสิ น0 สุด
วันที 30 เมษายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 5,349.83 ล้ านบาท และ 1,439.73 ล้ านบาท และสําหรับงวดสิ 0นสุดวันที 30
เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,857.65 ล้ านบาท และ 3,145.54 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 52.98 และ
14.26 ในปี 2561 และ 23.75 และ 40.22 ในปี 2560 ตามลําดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลียระหว่างปี
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6. ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
กองทุนฯ (ผู้ให้ ยืม) ได้ เข้ าทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญาให้ ยืมและยืมหลักทรัพย์ กับบริ ษัทหลักทรัพย์
(ผู้ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะให้ ยืมหลักทรัพย์เป็ นหุ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 แก่ผ้ ยู ืม
เป็ นคราวๆ โดยต้ องเรี ยกหลักประกันการให้ ยืมหลักทรัพ ย์จากผู้ยืม ทัง0 นี 0หลักประกันต้ องเป็ นเงิน สดและต้ อ งดํา รงมูลค่า
หลัก ประกัน ไว้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 120 ของมูล ค่ า ธุ ร กรรมให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ ผู้ยืมยินยอมให้ ผ้ ูใ ห้ ยื มนํา เงิน สดทีเป็ น
หลักประกันดัง กล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ใู ห้ ยืมถือเอาเงินสดทีเป็ นหลักประกันการยืมหลักทรั พย์
นํามารวมคํานวณเป็ นมูลค่าประกันสําหรับ การยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี 0 และเมือหลักประกันลดลงตํากว่าร้ อยละ 110
ของมูล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ ที ยื ม ผู้ยื ม จะวางหลัก ประกัน เพิ ม ให้ ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ มูล ค่า หลัก ประกั น กองทุ น ฯจะคิ ด
ค่าธรรมเนียมการให้ ยืมเป็ นรายวันโดยอิงกับอัตรา MLR หรื ออัต ราดอกเบีย0 ตลาดซือ0 คืน พันธบัตรระยะ 1 วัน ซึงขึน0 อยู่
เงือนไขตามสัญญาทีตกลงกันระหว่างผู้ให้ ยืมกับ ผู้ยืม โดยคํานวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ทีให้ ยืมตามราคาตลาดของวันทํา
การก่อนหน้ าหนึง วันทําการ
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์ และทรัพย์สินวางประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที 30 เมษายน 2561
และ 2560 ประกอบด้ วย
2561

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บิวตี 0 คอมมูนิตี 0 จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ 0งส์ จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหลัก
ทรัพย์ทียืม
(หน่วย)
533,600.00
500,000.00
364,300.00
190,000.00
2,885,700.00
123,200.00
550,000.00
365,000.00
-

2560
มูลค่ายุติธรรม

(บาท)
28,814,400.00
9,000,000.00
6,630,260.00
14,012,500.00
173,863,425.00
1,848,000.00
12,815,000.00
18,615,000.00
-

จํานวนหลัก
ทรัพย์ทียืม
(หน่วย)
200,000.00
259,900.00
40,000.00
68,400.00
1,000,000.00
186,500.00
2,252,100.00
462,800.00
32,000.00
421,500.00
300,000.00
908,100.00
90,000.00

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
6,400,000.00
5,535,870.00
7,180,000.00
12,654,000.00
19,800,000.00
29,094,000.00
5,134,788.00
21,867,300.00
17,152,000.00
26,343,750.00
4,890,000.00
37,686,150.00
4,815,000.00

บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
237,900.00
บริ ษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
1,600,800.00
บริ ษทั พลังงานบริ สทุ ธิ| จํากัด (มหาชน)
580,000.00
บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
93,100.00
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
500,000.00
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
40,000.00
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
100,000.00
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
400,400.00
บริ ษทั ศรี สวัสดิ| คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
200,000.00
บริ ษทั ดับบลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
1,500,000.00
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
-

16,236,675.00
31,055,520.00
20,880,000.00
7,029,050.00
3,525,000.00
5,360,000.00
9,425,000.00
14,614,600.00
10,400,000.00
5,940,000.00
390,064,430.00

453,400.00
1,935,100.00
561,100.00
37,700.00
7,338,900.00
324,000.00
1,033,400.00
5,494,100.00
200,000.00
398,400.00

41,712,800.00
37,153,920.00
46,010,200.00
1,300,650.00
41,097,840.00
4,276,800.00
2,418,156.00
17,251,474.00
6,950,000.00
8,087,520.00
404,812,218.00

ณ วัน ที 30 เมษายน 2561 และ 2560 กองทุนฯ มี เจ้ า หนี ท0 รั พ ย์ สิน วางประกัน จากการให้ ยื ม หลักทรั พ ย์ เป็ นจํ า นวน
463,234,278.00 และ 492,707,551.20 บาท บาท คิดเป็ นร้ อยละ 118.75 และ 121.71 ของมูลค่าหลักทรัพย์ให้ ยืมตามราคา
ตลาด ตามลําดับ และกองทุนฯมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ ) เป็ นจํานวน 463,234,278.00 บาท
และ 492,707,551.20 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิได้ มีวตั ถุประสงค์ทีจะนําไปลงทุนเพือหารายได้ ให้ กับกองทุนฯ โดยได้ กัน
เงินดังกล่าวไว้ ต่างหากเพือคืนให้ ผ้ ยู มื
7. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที 30 เมษายน 2561 และ 2560 ดังนี 0
2561
อัตราดอกเบี 0ย
จํานวนเงิน
%
บาท
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
0.37, 0.62
220,237,995.94
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
0.90
874,586.50
รวม
221,112,582.44
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อัตราดอกเบี 0ย
%
0.37, 0.62
0.98

2560

จํานวนเงิน
บาท
120,926,644.48
866,514.68
121,793,159.16

8. ค่าใช้ จา่ ย
กองทุนมีค่าใช้ จ่ายประเภทค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ดังนี 0
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชี ของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ
ของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญ ชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษี มลู ค่า เพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่ า
สินทรัพย์ สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัด จากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
9. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึนจากเงิ
0
นลงทุน
บาท
โอนกลับรายการ(กําไร)ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน ณ วันต้ นปี
กําไร (ขาดทุน) ทีย งั ไม่เกิดขึนของเงิ
0
นลงทุนทีคลเหลือ ณ วันสิ 0นปี
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน

2561
(862,237,810.78)
2,490,934,167.18
1,628,696,356.40

2560
(795,600,338.09)
1,657,838,148.87
862,237,810.78

รายการกําไร (ขาดทุน) ทีย งั ไม่เกิดขึ 0น ณ วันต้ นปี บางส่วนเกียวข้ องกับเงินลงทุนทีได้ ขายไปแล้ วในปี ซึงผลจากการ
ขายนั 0นได้ ปรากฏอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี 0แล้ ว
10. กําไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวด
กําไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวดสําหรับปี สิ 0นสุดวันที 30 เมษายน 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
บาท
2561
กําไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวด ส่วนทีไม่สามารถ
แยกได้ สิ 0นสุดวันที 30 เมษายน 2549
กําไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวด ส่วนทีเ ริมสะสม
ตังแต่
0 วนั ที 1 พฤษภาคม 2549 :
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี กิดขึ 0นจากเงินลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวดทังสิ
0 0น
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2560

2,863,686,775.63

2,863,686,775.63

1,839,686,097.07
2,676,175,924.54
117,102,985.63
7,496,651,782.87

1,646,703,353.54
2,634,415,071.31
(745,134,825.15)
6,399,670,375.33

11. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มีรายการบัญชีทีสําคัญ กับ บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (โดยการมีผ้ ูถือหุ้นและ/
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน) ผลของรายการค้ าดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในงบการเงินตามมูลฐานทีได้ ตกลงร่ วมกันระหว่างกองทุนฯ
กับกิจการทีเ กียวข้ องกัน
ณ วันที 30 เมษายน 2561 และ 2560 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน ประกอบด้ วย
ชือบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทจัดการกองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นบริ ษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทจัดการกองทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เพือ การเลี 0ยงชีพ
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เพือ การเลี 0ยงชีพ
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด MTrack Energy ETF
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะสัน0
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะยาว
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา หุ้นระยะยาว
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา เพือ การเลี 0ยงชีพ
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Thai Mild Small Minimum Variance
กองทุนทีบริ หารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนฯ มีรายการทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี 0 :บาท
2561
ณ วันที 30 เมษายน 2561 และ 2560
บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้ างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ างจ่าย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
สําหรับแต่ละปี สิ 0นสุดวันที 30 เมษายน 2561 และ 2560
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2560

5,436,177.75
1,083,973.81

4,855,723.00
645,487.42

113,932,898.72

78,800,566.56

บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการกองทุน
52,167,176.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
10,067,283.89
กองทุนอืนทีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื 0อเงินลงทุน
301,124,906.00
ขายเงินลงทุน
46,248,573.00

58,551,039.96
7,783,384.80
152,053,333.00
178,527,438.00

นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนฯกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดงั นี 0
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ ของ
กองทุน โดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชี ของกองทุนเป็ นรายเดือน
นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนเปิ ดทีบริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทุนโดยใช้ ราคาซื 0อขายครัง0
ล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทีทําการซือ0 ขาย
12. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการการบัญชีสาํ หรับเครืองมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี 0สินทางการเงิน
การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายของเครืองมือทางการเงินได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3
12.2 การบริ หารความเสีย งทางการเงินสําหรับเครื องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึ 0นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้ นโยบาย
การลงทุนและระบบการจัด การและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ ต ราสารอนุพันธ์ ทางการเงินเพือ
ป้องกันความเสีย ง เนืองจากไม่มีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
12.3 ความเสีย งจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสียงทีลกู ค้ าหรื อคู่สัญญาไม่ปฏิบ ัติตามสัญญา ทําให้
กองทุนฯเกิ ดความสูญเสียทางการเงินได้ ทัง0 นีก0 องทุนฯได้ กําหนดนโยบายในการป้องกันความเสียงโดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และกําหนดระเบียบในการพิจารณาเครดิตของคู่ค้า
12.4 ความเสีย งทางด้ านอัตราดอกเบี 0ย
ความเสียงทางด้ านอัตราดอกเบีย0 ของสินทรัพย์ทางการเงินเกิดขึน0 จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี 0ยใน
ตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี 0ยในปี ปั จจุบนั และในอนาคต สําหรับเงินฝากธนาคารของกองทุนฯ
ณ วันที 30 เมษายน 2561 กองทุนมีสินทรั พย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย0 ได้
ดังนี 0

31 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

บาท
อัตราดอกเบีย0
ปรับขึ 0นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญา
ให้ ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี 0จากการลงทุน

อัตราดอกเบีย0
คงที

ไม่มีดอกเบี 0ย

รวม

221,112,583.19

-

390,064,430.00
12,901,608,966.67
-

390,064,430.00
12,901,608,966.67
221,112,583.19

463,234,278.00
1,057,857.66

-

68,173,161.32

463,234,278.00
69,231,018.98

ณ วันที 30 เมษายน 2560 กองทุนมีสินทรั พย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย0 ได้
ดังนี 0
บาท
อัตราดอกเบีย0
ปรับขึ 0นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญา
ให้ ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี 0จากการลงทุน

อัตราดอกเบีย0
คงที

ไม่มีดอกเบี 0ย

รวม

121,793,159.16

-

404,812,218.00
7,326,004,651.91
-

404,812,218.00
7,326,004,651.91
121,793,159.16

492,707,551.20
1,103,949.53

-

64,430,734.34

492,707,551.20
65,534,683.87

12.5 ความเสีย งจากตลาด
ความเสียงจากตลาดเกิดขึน0 จากความเสียงทีมูลค่าของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมจะเพิมสูงขึน0 หรื อลด
ตําลงในช่วงระยะเวลาสัน0 ๆ หรื อระยะยาวในบางครัง0 เนืองจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดของหุ้น ไม่ว่าการ
เปลีย นแปลงนันจะเกิ
0
ดจากปั จจัยเฉพาะทีเกียวข้ องกับหุ้นนันๆ
0 หรือผู้ออกหุ้น หรือจากการคาดการณ์ของนักลงทุน หรื อ
ปั จจัยโดยรวมทีกระทบต่อหุ้นทังหมดที
0
มีการซื 0อขายกันในตลาด เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง เป็ นต้ น
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12.6 มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอืนและหนีส0 นิ ทางการเงิน
ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
12.7 ความเสีย งด้ านสภาพคล่อง
ความเสียงสภาพคล่อง คือความเสีย งทีกองทุนอาจได้ รับความเสียหายอันสืบเนืองมาจากการทีกองทุนไม่
สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอตามความต้ องการและทันต่อเวลา
ทีกองทุนต้ องการใช้ เงินสดไปชําระภาระผูกพันเมือครบกําหนด
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 30 เมษายน 2561 มีดงั นี 0
ระยะเวลาครบกํ าหนด (หน่วย : บาท)
ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญา
ให้ ยืมหลักทรัพย์
เงิ นลงทุน
เงิ นฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรัพย์ )
ลูกหนี จ0 ากการขายหน่วยลงทุน
ดอกเบี 0ยค้ างรั บ
หนี 0สินทางการเงิน
เจ้ าหนี 0ทรัพย์ สินวางประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรั พย์

12,901,608,966.67
-

เจ้ าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุน
เจ้ าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
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เมือทวงถาม

221,112,583.19

-

463,234,278.00
-

-

463,234,278.00

-

-

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

390,064,430.00

-

-

390,064,430.00

-

-

12,901,608,966.67
221,112,583.19

-

-

463,234,278.00
1,281,016.97
1,057,857.66

-

-

463,234,278.00

-

-

100,051,536.84
10,121,735.30
6,676,561.09

1,281,016.97
1,057,857.66

100,051,536.84
10,121,735.30
6,676,561.09

เกิน 5 ปี

รวม

ระยะเวลาครบกําหนดของเครืองมือทางการเงินนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 30 เมษายน 2560 มีดงั นี 0
ระยะเวลาครบกํ าหนด (หน่วย : บาท)
ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

เมือทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

404,812,218.00
-

-

-

404,812,218.00
7,326,004,651.91

-

-

121,793,159.16

สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ ให้ ยืมตามสัญญา
ให้ ยืมหลักทรัพย์
เงิ นลงทุน

7,326,004,651.91

เงิ นฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรัพย์ )
ลูกหนี จ0 าการขายหน่วยลงทุน
ดอกเบี 0ยค้ างรั บ
หนี 0สินทางการเงิน

-

-

121,793,159.16

-

492,707,551.20
-

739,468.97
1,103,949.53

-

-

492,707,551.20
739,468.97
1,103,949.53

เจ้ าหนี 0ทรัพย์ สินวางประกัน
จากการให้ ยืมหลักทรั พย์
เจ้ าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุน

-

492,707,551.20
-

53,846,070.14

-

-

492,707,551.20
53,846,070.14

เจ้ าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

-

18,517,186.12
5,548,968.98

-

-

18,517,186.12
5,548,968.98

-

-

13. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริ หารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนือ ง และการดํารงไว้ ซงึ โครงสร้ างของทุนทีเหมาะสมเพือให้ สามารถให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขการจัดตัง0
กองทุน
14. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี 0ได้ รับอนุมตั จิ ากฝ่ ายบริหารของกองทุนรวมแล้ วเมือ วันที 25 มิถุนายน 2561
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
รายงานสรุ ปเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2561
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคา

% of NAV

ตลาด (บาท)
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวd เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

0.00

0.00%

(ข) ตราสารที*ทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง. ขึ .น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก

0.00

0.00%

(ค) ตราสารที*มีอนั ดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารที*มีอนั ดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับตํ*ากว่าอันดับที*สามารถลงทุนได้

0.00

0.00%

13,291,673,396.67

98.71%

685,404,718.85

5.09%

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ .าประกัน

(investment grade) หรือตราสารที*ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื*อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2561
มูลค่ าตามราคา

% of NAV

ตลาด (บาท)
หลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สนิ ในประเทศ

13,977,078,115.52

103.80%

685,404,718.85

5.09%

13,291,673,396.67

98.71%

พลังงานและสาธารณูปโภค

3,519,266,083.00

26.14%

ธนาคาร

2,022,680,568.72

15.02%

พาณิ ชย์

1,566,920,746.60

11.64%

ขนส่งและโลจิสติกส์

1,367,680,069.00

10.16%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ* สาร

1,295,908,305.60

9.62%

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

845,402,943.00

6.28%

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

659,872,289.00

4.90%

วัสดุก่อสร้ าง

618,274,800.00

4.59%

อาหารและเครื*องดื*ม

589,991,341.75

4.38%

การแพทย์

536,152,000.00

3.98%

เงินทุนและหลักทรัพย์

147,436,550.00

1.09%

การท่องเที*ยวและสันทนาการ

78,025,500.00

0.58%

ชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

44,062,200.00

0.33%

-512,302,482.65

-3.80%

68,173,161.32

0.51%

-580,475,643.97

-4.31%

13,464,775,632.87

100.00%

เงิน ฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ

อืนๆ
ทรัพย์สินอื*น
หนี .สินอื*น
มุลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
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กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2561
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
เงิน ฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
รวมเงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ไออาร์ พีซี
บมจ. พลังงานบริสทุ ธิl
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี*
บมจ. บ้ านปู
บมจ. บ้ านปู เพาเวอร์
บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ*
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บมจ. บางจาก คอร์ ปอเรชัน*
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
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มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)
684,527,544.53
877,174.32
685,404,718.85

31,445,100
4,370,602
2,245,900
22,496,300
4,106,400
579,600
1,649,500
5,682,800
3,358,900
4,773,400
9,247,600
1,515,900

1,776,648,150.00
585,660,668.00
211,676,075.00
158,598,915.00
147,830,400.00
129,250,800.00
124,537,250.00
110,246,320.00
82,964,830.00
74,942,380.00
61,958,920.00
54,951,375.00

2,634,700
3,738,000
2,101,500
15,386,350
48,276,652
881,400
1,328,200
932,200

515,083,850.00
489,678,000.00
405,589,500.00
280,031,570.00
113,932,898.72
78,224,250.00
71,390,750.00
68,749,750.00

% of NAV

5.08%
0.01%
5.09%
26.14%
13.19%
4.35%
1.57%
1.18%
1.10%
0.96%
0.92%
0.82%
0.62%
0.56%
0.46%
0.41%
15.03%
3.83%
3.64%
3.01%
2.08%
0.85%
0.58%
0.53%
0.51%

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที 30 เมษายน 2561
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
พาณิ ชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เบอร์ ล*ี ยุคเกอร์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. โรบินสัน
บมจ. บิวตี . คอมมูนิตี .
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้ าส์
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ .งส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั*น
บมจ. ชิน คอร์ ปอเรชัน*
บมจ. โทเทิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน*
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั*น
บมจ. พฤกษา โฮลดิ .ง
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
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มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)

9,889,500
4,401,000
14,478,211
1,222,700
3,308,000
4,228,982

860,386,500.00
262,959,750.00
217,173,165.00
80,392,525.00
77,076,400.00
68,932,406.60

15,727,200
16,827,300
13,039,720

1,120,563,000.00
130,411,575.00
116,705,494.00

3,273,100
36,735,106
3,530,000
2,606,700

680,804,800.00
279,186,805.60
202,975,000.00
132,941,700.00

4,963,791
5,957,700

486,451,518.00
358,951,425.00

4,940,900
13,155,500
15,771,900
2,409,300

398,977,675.00
144,710,500.00
62,456,724.00
53,727,390.00

1,321,100

618,274,800.00

% of NAV
11.63%
6.39%
1.95%
1.61%
0.60%
0.57%
0.51%
10.16%
8.32%
0.97%
0.87%
9.63%
5.06%
2.07%
1.51%
0.99%
6.28%
3.61%
2.67%
4.89%
2.96%
1.07%
0.46%
0.40%
4.59%
4.59%

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที 30 เมษายน 2561
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
อาหารและเครื* องดืม*
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน* แนล
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ*ง
บมจ. ศรีสวัสดิl คอร์ ปอเรชัน*
การท่องเที*ยวและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
ชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
รวมหุ้นสามัญ
ทรัพย์สนิ อื*น
หนี .สินอื*น
มุลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วย
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มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)

9,480,120
5,084,951
5,253,252
1,100,900

231,314,928.00
204,669,277.75
94,558,536.00
59,448,600.00

17,054,000
802,300

383,715,000.00
152,437,000.00

2,333,900
1,197,100

85,187,350.00
62,249,200.00

1,486,200

78,025,500.00

645,600

44,062,200.00
13,291,673,396.67
68,173,161.32
-580,475,643.97
13,464,775,632.87
123,131,316.17
109.3529

% of NAV
4.38%
1.72%
1.52%
0.70%
0.44%
3.98%
2.85%
1.13%
1.09%
0.63%
0.46%
0.58%
0.58%
0.33%
0.33%
98.71%
0.51%
-4.31%
100.00%

ค่าใช้ จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา1 ปี ของรอบปี บัญชี 2560/2561 ตังแต่
0 วนั ที 1 พฤษภาคม 2560 สิ 0นสุดวันที 30 เมษายน 2561
ตังแต่
0 วนั ที 1 พ.ค. 2560

ตังแต่
0 วนั ที 1 พ.ค. 2560

ค่าใช้ จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที 30 เม.ย. 2561

ถึงวันที 30 เม.ย. 2561

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

ร้ อยละของ

หน่วย : พันบาท

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

52,167.18

0.5166

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)

3,241.32

0.0321

ค่านายทะเบียน (Registrar fee)

10,067.28

0.0997

ค่าทีป รึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ

0.00

0.0000

65,475.78

0.6484

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง- หมด1
หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้ าซื 0อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซื
0
อ0 ขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย รายวันโดยคํานวณจากวันที 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที 30 เมษายน 2561
เท่ากับ 10,097,576,548.21 บาท
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.14
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ- ขายหลักทรัพย์ (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ) = 0.03 ( 3,407,289.15 บาท )
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ตารางแสดงค่ านายหน้ าซือ- ขายหลักทรัพย์ ตัง- แต่ วัน ที' 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที' 30 เมษายน 2561
อัตราส่วนค่านายหน้ า
แต่ละรายต่อค่า
ค่านายหน้ า
นายหน้ าทังหมด
0
ลําดับ
ชือบริ ษัทหลักทรัพย์
(บาท)
1

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอสบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

711,081.88

20.87

2

บริ ษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

638,214.53

18.73

3

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

588,874.54

17.28

4

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

415,422.40

12.19

5

บริ ษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

400,524.24

11.75

6

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย)

341,266.20

10.02

7

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

158,290.22

4.65

8

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

153,615.14

4.51

รวมค่ านายหน้ าทัง- หมด

3,407,289.15

100.00

ค่าใช้ จา่ ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนได้ รับ
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11,156,214.03

บาท

รายงานรายชือบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
สําหรับรอบปี บัญชี 2560/2561 (ตั .งแต่วนั ที* 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)
ลําดับ

รายชื*อบุคคลที*เกี*ยวข้ อง

1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2

กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

3

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

4

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เพื*อการเลี .ยงชีพ

5

กองทุนเปิ ด JUMBO25 เพื*อการเลี .ยงชีพ

6

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสัน.

7

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

8

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

9

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล

10

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 30 เมษายน 2561
ไม่มี
รายชือผู้จัดการกองทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
นายพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
นายอารยะ ไชยกุล
นายภคสุนาท จิตมัน* ชัยธรรม
นายพีรวิชญ์ ลิ .มเดชาพันธ์
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การรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนเนื'องจากการที'ใช้ บริการบุคคลอื'น ๆ (Soft Commission)
บริษัททีให้ ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทีได้ รับ
1
2
3
4

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

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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 สทิ ธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ดังนันการใช้
0
สทิ ธิออกเสียงทุก
ครัง0 จะกระทําเพือเป็ นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และเป็ นการช่วยส่งเสริมให้ เกิดการกํากับดูแล
ทีดีกับบริษัททีก องทุนเข้ าไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการในการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้ สทิ ธิออกเสียงสนับสนุนในทีประชุมในกรณีทีไม่ขดั แย้ งกับข้ อ 1.2.2
1.2.2 บริ ษัทจัดการจะใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ านหรื องดออกเสียงในทีประชุมในกรณีดงั ต่อไปนี 0
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจ่ายเงินปั นผล
- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะทีม ีข้อสงสัยเกียวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปั นผลไม่สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ข) การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ สําคัญ การซื 0อขายหรือให้ เช่ากิจการ การควบหรื อรวมกิจการ การจ้ าง
บริ หาร และการครอบงํากิจการ
- ไม่เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของการได้ มาหรื อการจําหน่ายทรัพย์สนิ การซื 0อขายหรื อให้ เช่ากิจการ การ
ควบหรื อรวมกิจการ การจ้ างบริ หาร และการครอบงํากิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ทีม า, ราคา เป็ นต้ น
- ในกรณีทตี ้ องใช้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิ 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)
- ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนโดยไม่ให้ สิทธิผ้ 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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- ในกรณีทเี ป็ นการซือ0 หุ้นคืนจนทําให้ 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 ไ ขและข้ อความทีป ระสงค์จะแก้ ไข
(ฌ) การแต่งตัง0 / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น Non-Audit Fee
- ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกียวข้ องกับบริ ษัทอย่างมีนยั 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.2560 – 30 เม.ย.2561)

ลําดับ

ชื'อบริษัท

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวนครั ง- ที'ลงมติตามวาระ
การประชุ ม***
งด
คัด
สนับ
ออก
ค้ าน
สนุ น
เสียง

ชื'อย่ อ

เชิญ
ประชุม*
(ครั ง- )

เข้ าร่ วม
ประชุม**
(ครั ง- )

ADVANC

1

1

6

0

1

AOT

1

1

8

0

1

BANPU

1

1

5

0

1

1

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

2

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

3

บมจ. บ้ านปู

4

บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

BBL

1

1

6

0

1

5

บมจ. บางจาก คอร์ ปอเรชัน

BCP

1

1

6

0

1

6

บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

BDMS

1

1

7

0

1

7

บมจ. บิวตี 0 คอมมูนิตี 0

BEAUTY

1

1

8

0

1

8

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

BEM

2

2

11

0

0

9

บมจ. โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์

BH

1

1

7

0

1

10

บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์

BJC

1

1

14

0

1

11

บมจ. บ้ านปู เพาเวอร์

BPP

1

1

6

0

1

12

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์

BTS

1

1

14

0

1

13

บมจ. คาราบาวกรุ๊ ป

CBG

1

1

7

0

0

14

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

CENTEL

1

1

7

0

1

15

บมจ. ซีพี ออลล์

CPALL

1

1

7

0

0

16

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร

CPF

2

2

12

0

0

17

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN

1

1

7

0

1

18

บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน

DTAC

1

1

8

0

1

19

บมจ. พลังงานบริ สุทธิ|

EA

1

1

8

0

0

20

บมจ. ผลิตไฟฟ้า

EGCO

1

1

7

0

1

21

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้ าส์

GLOBAL

1

1

10

0

1

22

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

GPSC

1

1

6

0

1

23

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

HMPRO

1

1

10

0

1
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ลําดับ

ชื'อบริษัท

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวนครั ง- ที'ลงมติตามวาระ
การประชุ ม***
งด
สนับ
ออก
คัดค้ าน
สนุ น
เสียง

ชื'อย่ อ

เชิญ
ประชุม*
(ครั ง- )

เข้ าร่ วม
ประชุม**
(ครั ง- )

INTUCH

1

1

9

0

1

24

บมจ. อินทัช โฮลดิ 0งส์

25

บมจ. ไออาร์ พีซี

IRPC

1

1

8

0

1

26

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส

IVL

1

1

7

0

1

27

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

1

1

10

0

0

28

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

KCE

1

1

8

0

1

29

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

KKP

1

1

8

0

1

30

บมจ. ธนาคารกรุ งไทย

KTB

1

1

6

0

0

31

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

LH

1

1

8

0

1

32

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล

MINT

1

1

10

0

0

33

บมจ. เมืองไทย ลิสซิง

MTLS

1

1

10

0

1

34

บมจ. พฤกษา โฮลดิ 0ง

PSH

1

1

7

0

1

35

บมจ. ปตท.

PTT

1

1

9

0

1

36

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

PTTEP

1

1

6

0

0

37

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

1

1

6

0

1

38

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ROBINS

1

1

7

0

0

39

บมจ. ศรี สวัสดิ| คอร์ ปอเรชัน

SAWAD

2

2

12

0

2

40

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB

1

1

6

0

0

41

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

SCC

1

1

7

0

0

42

บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง

SPRC

1

1

7

0

0

43

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

1

1

7

0

1

44

บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

TISCO

1

1

9

0

0

45

บมจ. ธนาคารทหารไทย

TMB

1

1

7

0

1

46

บมจ. ไทยออยล์

TOP

1

1

6

0

1

47

บมจใ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

TPIPP

1

1

5

0

1

48

บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน

TRUE

1

1

8

0

0
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ลําดับ

ชื'อบริษัท

49

บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป

50

บมจ.ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน

หมายเหตุ

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวน
ครั ง- ที'

จํานวนครั ง- ที'ลงมติตามวาระ
การประชุ ม***
งด
สนับ
ออก
คัดค้ าน
สนุ น
เสียง

ชื'อย่ อ

เชิญ
ประชุม*
(ครั ง- )

เข้ าร่ วม
ประชุม**
(ครั ง- )

TU

1

1

7

0

0

WHA

1

1

10

0

1

* หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัททีจดั ประชุมเชิญบริ ษัทจัดการเข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้ถื อหุ้น
** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัทจัดการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจํ านวนครัง0 นับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็ น 1 ครัง0
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3. รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที* 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื'อบริษัท
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ 0งส์
บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย
บมจ. ศรี สวัสดิ|
คอร์ ปอเรชัน
บมจ. แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วสิ
บมจ. โทเทิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชัน
บมจ. อินทัช
โฮลดิ 0งส์
บมจ. โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

ชื'อย่ อ

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
การประชุมผู้ถือหุ้น
AOT
ประจําปี 2560
การประชุมวิสามัญ
SAWAD
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561
การประชุมสามัญ
ADVANC
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
DTAC
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
INTUCH
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
GPSC
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
BTS

8

บมจ. ไออาร์ พีซี

IRPC

9

บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย

TMB

10

บมจ. ไทยออยล์

TOP

11
12
13

บมจ. เมืองไทย
ลิสซิง
บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล
บมจ. ทุนธนชาต

49 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

การประชุม / วาระการประชุม

MTLS
PTTGC
TCAP

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

วาระที 16 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (หากมี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 3 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 เรื องอืนๆ
วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 7
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ระเบีนยบวาระที 9
เรื อง พิจารณาเรื อง
อืนๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 7 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 11 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 7 ปรึ กษา
กิจการอืนๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)

คัดค้ าน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

เหตุผล

-

ลําดับ

ชื'อบริษัท

ชื'อย่ อ

14

บมจ. บ้ านปู
เพาเวอร์

BPP

15

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN

16

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส

IVL

17

บมจ. ปตท.

PTT

18

บมจ.ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน

WHA

19

บมจ. บ้ านปู

BANPU

20

บมจ. ธนาคาร
กรุ งเทพ

BBL

21

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์

BH

22
23
24

บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. สยามโกลบอล
เฮ้ าส์
บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน

25

บมจ. พฤกษา โฮลดิ 0ง

26

บมจ. โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์
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คัดค้ าน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

วาระที 10 เรื องอืนๆ

0

1

วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ครัง0 ที 1/2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี
ครัง0 ที 25
การประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง0 ที 25
ประจําปี 2561

วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 11 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 11 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 7 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

ระเบียบวาระที 9
การประชุมสามัญ
EGCO
พิจารณาเรื องอืนๆ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
(ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 11 เรื องอืนๆ
GLOBAL
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 9 เรื องอืนๆ
KKP
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 9 พิจารณา
PSH
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 11 พิจารณา
HMPRO
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

เหตุผล

-

-

-

ลําดับ

ชื'อบริษัท

ชื'อย่ อ

การประชุม / วาระการประชุม

คัดค้ าน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

วาระที 9 เรื อง
การประชุมสามัญ
27
TPIPP
พิจารณาเรื องอืนๆ
0
1
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
(ถ้ ามี)
บมจ. บางจาก
การประชุมสามัญ
วาระที 8 เรื องอืนๆ
28
BCP
0
1
คอร์ ปอเรชัน
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ถ้ ามี)
การประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที 9 พิจารณา
29 บมจ. บิวตี 0 คอมมูนิตี 0 BEAUTY
0
1
สามัญประจําปี 2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
บมจ. เบอร์ ลี
การประชุมสามัญ
วาระที 16 พิจารณา
30
BJC
0
1
ยุคเกอร์
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 12 พิจารณา
บมจ. ศรี สวัสดิ|
SAWAD
0
1
31
คอร์ ปอเรชัน
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
บมจ. กรุ งเทพดุสิต
การประชุมใหญ่ สามัญ วาระที 9 เรื องอืนๆ
32
BDMS
0
1
เวชการ
ประจําปี 2561
(ถ้ ามี)
การประชุมใหญ่ สามัญ วาระที 9 พิจารณา
บมจ. แลนด์ แอนด์
LH
0
1
33
เฮ้ าส์
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2561 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 8
บมจ. โรงแรม
การประชุมผู้ถือหุ้น
34
CENTEL
พิจารณาเรื องอืนๆ
0
1
สามัญประจําปี 2561
เซ็นทรัลพลาซา
(ถ้ ามี)
การประชุมสามัญ
วาระที 9 พิจารณา
บมจ. เคซีอี
35
KCE
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
0
1
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
อีเลคโทรนิคส์
ครัง0 ที 35/2561
หมายเหตุ : พิจารณาเรื องอืนๆ , เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี), เรื องพิจารณาอืนๆ (ถ้ ามี), ปรึ กษากิจการอืนๆ (ถ้ ามี) => (งดออกเสียง) เนืองจากไม่มี
รายละเอียดวาระการประชุม
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
เพาเวอร์
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4.รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงที*บริษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที* 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)
ลําดับ
1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ'งเป็ นผู้ถือ
หุ้น 100% ในบริ ษัทจัดการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 วันที
ประชุม 12 เม.ย. 61
วาระที 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
ธนาคารในรอบปี 2560
วาระที 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ประจําปี สิ 0นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผล
การดําเนินงานปี 2560 และการจ่าย
เงิ นปั นผล
วาระที 4 พิจารณาเลือกตั 0งกรรมการแทน
กรรมการซึง ออกตามวาระ
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้ แก่
คณะกรรมการธนาคารสําหรั บงวดผล
การดําเนินงานปี 2560
วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู
0 ้ สอบบัญชีปี 2561
และกํ าหนดเงินค่าสอบบัญชี
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติม
ข้ อบังคับของธนาคาร
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
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สนับ
สนุ น

คัดค้ าน

งดออก
เสียง

-

-

-

เหตุผล

รั บทราบผลการดําเนิ นงานของ
ธนาคาร

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ
X

เนืองจากไม่มีรายละเอียดวาระ
การประชุม

