กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น ทหารไทย จํ า กั ด (บลจ. ทหารไทย) ขอนํ า ส ง รายงานประจํ า ป ระหว า งวั น ที่
1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ของ กองทุนเปดทหารไทย SET50 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปที่ผานมา พบวาตลาดปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม กอนที่
จะปรับตัวลงอยางตอเนื่อง จากความกังวลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุนของนักลงทุนตางชาติ นอกจากนี้
ตราสารทุนทั่วโลกปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในป 2563 จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขาย
สินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น สําหรับตลาดหุนไทยนั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นไป
ทําจุดสูงสุดบริเวณ 1750 จุด ในชวงไตรมาส 3 ป 2562 และปรับตัวลงอยางรุนแรง ไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือน
มีนาคม ป 2563 และปดที่ระดับ 1301 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงนโยบายการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนใหมีเสถียรภาพ
สําหรับกองทุนเปดทหารไทย SET50 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 ลดลง 18.72% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวลดลง 18.70%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
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รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ กองทุนเปดทหารไทย SET50
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจโลกป 2563 มีแนวโนมเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) และมีแนวโนมหดตัวที่
–4.9% (Source : IMF June 2020) จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่รุนแรงกวาคาดของ 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ผลของการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น 2) มาตรการ
ควบคุมที่เขมงวดของหลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุมประเทศหลักที่แสดงถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ
มากกวาคาด จึงทําใหคาดวาเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับแยมากกวาที่เคยคาดไวเดิม
ในสวนของเศรษฐกิจไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2563 ลงเปนหดตัวที่
-8.1% จากปจจัย 1) เศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย 2) จํานวนนักทองเที่ยวที่นาจะลดลงมากกวาคาด 3) ผลกระทบตอการ
บริโภคจากการประกาศปดเมือง (lockdown) และ 4) ผลจากมาตรการการเงินและการคลังลาสุด
ทั้งนี้หากสถานการณ COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อมากกวาคาด ก็อาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและภาคสงออกของ
ไทยปรั บ ลดลงมากกวา เดิ ม ซึ่ ง ก็ จ ะสง ผลกระทบต อ เนื่อ งไปยัง ภาคเศรษฐกิ จในประเทศ ทั้ ง ด า นการบริโ ภคและการลงทุน
ภาคเอกชน จึงมีแนวโนมทําใหเศรษฐกิจไทยป 2563 หดตัวไดมากกวาที่ประมาณการไวเดิม
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปที่ผานมา พบวาตลาดปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม กอนที่
จะปรับตัวลงอยางตอเนื่อง จากความกังวลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุนของนักลงทุนตางชาติ นอกจากนี้
ตราสารทุนทั่วโลกปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในป 2563 จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึง นักลงทุนขาย
สินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น สําหรับตลาดหุนไทยนั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นไป
ทําจุดสูงสุดบริเวณ 1750 จุด ในชวงไตรมาส 3 ป 2562 และปรับตัวลงอยางรุนแรง ไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือน
มีนาคม ป 2563 และปดที่ระดับ 1301 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี
ผู จั ด การกองทุน ประเมิ นทิ ศทางการลงทุ นในชว ง 6 เดื อ นข า งหน า ยั ง คงมี ค วามผันผวนจากป จจัย พื้น ฐานของ
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงการอัดฉีดเงินเขาสูระบบของ
รัฐบาลทั่วโลก จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมีเสถียรภาพ
นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไทย SET50
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ในการบริ ห ารกองทุ น ในลั ก ษณะ Passive management ผู จั ด การกองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในรู ป แบบ Full
Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดใหมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทหารไทย SET50

วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงที่สุดกับผลตอบแทนของดัชนีSET50 โดยจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสาร
แหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
ดัชนีที่ใชอางอิง : SET50 INDEX
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุง หวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
(โดยการเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีทผี่ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไมไดจดั ทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี
SET50 ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนี
อื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคานวณอีกตอไป โดยดัชนีที่จะนํามาใชแทนจะตองเปน
ดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ
(Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดย
กองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตางๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนี
ดังกลาว
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient
portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุน
สามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพย SET50 เชน เขาทําสัญญาฟวเจอรส ที่องิ กับดัชนีหลักทรัพย SET50
เปนตน รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note)
ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อเว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17
มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง
1. Website และ Email Address

ขอมูลปจจุบัน
Website : www.tmbameastspring.com
Email: marketing@tmbameastspring.com

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร

โทรศัพท 0-2838-1800
โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708
และ 0-2838-1710 ถึง 1712
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 เม.ย. 30 เม.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
63
62

30 เม.ย.
61

28 เม.ย.
60

29 เม.ย.
59

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

90.0757

78.8166

85.9165

86.098 105.9892 109.3529

90.0757

78.8166
-8.26%

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

105.9892 109.3529

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

-18.72%

-3.08% +21.27%

+14.29%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

-18.70%

-2.68% +21.96%

+13.48% -11.36%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

16,946

13,465

7,840

8,154

8,536

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

12,925

16,946

13,465

7,840

8,154

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

14,734

14,805

10,098

7,821

7,945

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

-1,179

+3,783

+3,711

-1,402

+305

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.29%

0.17%

0.15%

0.26%

0.15%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

TMB50

1200.00%

Benchmark 1 Return

1000.00%

767.…
760.68%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%

-200.00%
30-Mar-01

30-Apr-20

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
(31 ม.ค. 63)
(31 ต.ค. 62) (30 เม.ย. 62)
-12.51%
-16.99%
-18.72%
กองทุนเปดทหารไทย SET50
เกณฑมาตรฐาน **

-12.51%

-16.79%

-18.70%

ยอนหลัง
3 ป
(28 เม.ย. 60)
-1.49%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(29 มี.ค. 44)
+11.93%

-1.16%

-

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)*
*ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสําหรับชวงเวลาตั้งแตจัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งกอนป พ.ศ.2545 จะแสดงคา N/A
เนื่องจากไมมีขอมูลตัวชี้วัดที่เปนดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในชวงระยะเวลาดังกลาว
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปดทหารไทย SET50
ความเห็น
ข าพเจ าได ตรวจสอบงบการเงิ นของกองทุ นเป ดทหารไทย SET50 (กองทุ น) ซึ่ งประกอบด วยงบดุ ลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ
กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข า พ เ จ า เ ห็ น ว า ง บ ก า ร เ งิ น ข า ง ต น นี้ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น เ ป ด ท ห า ร ไ ท ย SET50
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับ ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล านี้โดยถูก ตอ งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
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ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุน ในการดํ าเนิน งานตอ เนื่ อ ง
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชีจะสามารถตรวจพบข อมูลที่ขัด ตอข อเท็จจริ งอั น เป น
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ใน
งบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความ
เสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่
อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจา
ไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบ
บัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน มณีกนกสกุล

(นายสุวัฒน มณีกนกสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มิถุนายน 2563

11 กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
3.2, 4
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เทากับ 13,220,121,743.51 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เทากับ 14,761,715,508.32 บาท)
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมื หลักทรัพย
3.2, 4, 5
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เทากับ 1,428,043,800.29 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เทากับ
446,026,012.17 บาท)
เงินฝากธนาคาร
7
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย)
3.3, 5
ลูกหนี้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน

2563

2562

11,337,077,860.87

16,238,681,512.99

1,309,277,920.50

479,776,777.00

261,814,854.48
1,468,889,325.00

340,941,672.83
573,539,773.20

40,233,456.26
10,004,420.59

91,813,947.75
647,510.90

ลูกหนี้คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3.3, 5

1,412,799.09
14,428,710,636.79

511,243.20
17,725,912,437.87

1,468,889,325.00
28,387,470.93
6,222,351.92
670,786.90
1,504,169,934.75
12,924,540,702.04

573,539,773.20
178,581,026.42
19,339,314.91
8,377,008.24
488,848.09
780,325,970.86
16,945,586,467.01

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

2563

2562

1,501,142,786.36

1,598,802,335.90

5,110,116,881.57
6,313,281,034.11
12,924,540,702.04

6,210,822,956.47
9,135,961,174.64
16,945,586,467.01

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)
3.4
86.0980
(ป 2563 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 150,114,278.3716 หนวย)
(ป 2562 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 159,880,233.3676 หนวย)

105.9892
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3.7

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 1)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
อัตราสวน %
หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุป จํากัด (มหาชน)

6.12

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

10.12

เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.67

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

3.40
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จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

1,297,800
11,175,920
5,994,651
3,898,300
6,192,952

102,526,200.00
301,749,840.00
126,487,136.10
161,779,450.00
81,127,671.20
773,670,297.30

2,477,300
3,106,000
18,138,550
4,406,900
1,039,100
125,057,533
1,512,100

257,639,200.00
267,892,500.00
199,524,050.00
301,872,650.00
76,373,850.00
120,055,231.68
55,569,675.00
1,278,927,156.68

2,751,400
3,346,200
1,734,200

130,691,500.00
113,770,800.00
93,213,250.00
337,675,550.00

7,286,700
5,851,691

209,492,625.00
220,901,335.25
430,393,960.25

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
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อัตราสวน %
5.04

จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

1,557,400
2,633,300

538,860,400.00
98,748,750.00
637,609,150.00

41,530,400
5,824,600
15,508,600
19,398,400

228,417,200.00
285,405,400.00
114,763,640.00
53,151,616.00
681,737,856.00

6,699,300
3,383,300
4,840,900
683,300
3,659,469
13,843,200
26,520,300
37,069,700
5,152,302
1,881,800
2,647,600

39,190,905.00
151,402,675.00
194,846,225.00
195,423,800.00
257,992,564.50
536,424,000.00
71,074,404.00
1,315,974,350.00
435,369,519.00
125,139,700.00
108,551,600.00
3,431,389,742.50

5.39

27.13

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 3)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อัตราสวน %
12.91

การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

4.35

สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)

0.74

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

12.16

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

9.97

รวมหุนสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,648,165,543.80 บาท)
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100.00
100.00

จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

5,200,200
11,658,500
7,827,200
5,452,944
17,067,911

209,308,050.00
827,753,500.00
289,606,400.00
73,614,744.00
232,123,589.60
1,632,406,283.60

20,625,000
1,031,200

429,000,000.00
121,166,000.00
550,166,000.00

11,175,800

93,317,930.00
93,317,930.00

18,540,300
19,837,200
17,072,420

1,154,133,675.00
187,461,540.00
196,332,830.00
1,537,928,045.00

3,858,700
3,073,000
4,161,400
43,306,006

764,022,600.00
129,834,250.00
222,634,900.00
144,642,060.04
1,261,133,810.04
12,646,355,781.37
12,646,355,781.37
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งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาภาษีเงินได
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี่ กิดขึ้นทั้งสิน้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมตนป
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายป
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หมายเหตุ
3.1

3.1
8
8
8

3.1
3.1, 9

10

2563

2562

4,105,099.52
461,430,249.76
6,107,577.92
19,251,285.92
490,894,213.12

3,226,762.33
443,480,216.96
3,572,853.18
15,783,497.36
466,063,329.83

73,610,912.02
4,725,820.72
14,678,015.98
1,192,394.40
300.00
94,207,443.12
396,686,770.00

74,023,997.40
4,752,340.68
14,760,384.99
1,000.00
93,537,723.07
372,525,606.76

293,159,621.40
(3,512,526,531.93)

78,498,193.18
(737,234,765.02)

(3,219,366,910.53)
(2,822,680,140.53)

(658,736,571.84)
(286,210,965.08)

9,135,961,174.64
(2,822,680,140.53)
6,313,281,034.11

9,422,172,139.72
(286,210,965.08)
9,135,961,174.64

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยสทุ ธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
2563
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพยสุทธิทเี่ กิดจากการดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
(1 พ.ค 62 - 30 เม.ย. 63 จํานวน 92,321,319.3885 หนวย)
(1 พ.ค 61 - 30 เม.ย. 62 จํานวน 94,415,431.3866 หนวย)
(หัก) มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
(1 พ.ค 62 - 30 เม.ย. 63 จํานวน (102,087,274.3845) หนวย)
(1 พ.ค 61 - 30 เม.ย. 62 จํานวน (57,666,514.1915) หนวย)
มูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหวางป
(1 พ.ค 62 - 30 เม.ย. 63 จํานวน (9,765,954.9960) หนวย)
(1 พ.ค 61 - 30 เม.ย. 62 จํานวน 36,748,917.1951 หนวย)
บวก การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป
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2562

396,686,770.00
293,159,621.40
(3,512,526,531.93)
(2,822,680,140.53)

372,525,606.76
78,498,193.18
(737,234,765.02)
(286,210,965.08)

923,213,193.89

944,154,313.87

(1,020,872,743.85)

(576,665,141.92)

(97,659,549.96)
(1,100,706,074.48)
(1,198,365,624.44)

367,489,171.95
3,399,532,627.27
3,767,021,799.22

(4,021,045,764.97)
16,945,586,467.01
12,924,540,702.04

3,480,810,834.14
13,464,775,632.87
16,945,586,467.01

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพยสุทธิ
จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การจําหนายเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการใหยมื หลักทรัพย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2562

(2,822,680,140.53)

(286,210,965.08)

(5,680,579,783.49)
6,533,315,381.58

(6,881,709,677.24)
2,796,188,212.08

(895,349,551.80)
51,580,491.49
(9,356,909.69)
(901,555.89)
895,349,551.80
(178,581,026.42)
9,048,156.02
(2,154,656.32)
181,938.81
(293,159,621.40)
3,512,526,531.93
1,119,238,806.09

(110,305,495.20)
(24,167,673.24)
633,506.07
(207,515.70)
110,305,495.20
78,529,489.58
9,217,579.61
1,700,447.15
97,315.35
(78,498,193.18)
737,234,765.02
(3,647,192,709.58)

กองทุนเปดทหารไทย SET50
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหนายหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป ประกอบดวย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย
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2563

2562

9,027,005,855.90
(10,225,371,480.34)
(1,198,365,624.44)
(79,126,818.35)
340,941,672.83
261,814,854.48

9,775,199,239.88
(6,008,177,440.66)
3,767,021,799.22
119,829,089.64
221,112,583.19
340,941,672.83

261,814,854.48

340,941,672.83

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
2563
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายไดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายไดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของการเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย
สุทธิจากการดําเนินงานตอมูลคา
สินทรัพยสทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหวางป (%)
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2562

2561

2560

2559

2558

105.9892

109.3529

90.0718

78.8149

85.9165

79.8714

2.6967
2.0569
(24.6447)
(19.8911)
86.0980

2.6089
0.7117
(6.6843)
(3.3637)
105.9892

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

(19.16)

(1.93)

19.07

14.03

(8.40)

6.55

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
2563

2562

2561

2560

2559

2558

อัตราสวนการเงินทีส่ ําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ ําคัญ
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
0.64
0.63
0.65
0.88
0.88
0.88
อัตราสวนของรายไดสุทธิจากการลงทุนตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
2.69
2.52
2.72
2.47
2.79
2.81
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป * (%)
82.89
65.37
67.24
63.97
60.69
151.99
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท)
14,734,233,237.23 14,804,799,491.73 10,097,576,548.21 7,821,440,951.76 8,102,264,008.17 7,631,751,867.79
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท)
12,924,540,702.04 16,945,586,467.01 13,464,775,632.87 7,839,905,674.94 8,153,642,856.54 8,535,526,963.90
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือปลายป (หนวย)
150,114,278.3716 159,880,233.3676 123,131,316.1725 87,040,550.4568 103,452,993.4264 99,346,717.7791

ขอมูลเพิ่มเติม :* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด ไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อและขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และ
คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางป

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 เมษายน 2563
1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย SET50
กองทุนเปดทหารไทย SET50 (กองทุนฯ) เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนเปด)
ที่ไมประสงคจะดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่ประกาศกําหนด ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนฯ ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนกองทุนเปดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 โดยมีเงินทุนจด
ทะเบียนจํานวน 6,000 ลานบาท
กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุนเต็ม
อัตรา (Fully Invested) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีอื่นใด
แทนดัชนี SET50 ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือจะไมมีการคํานวณอีกตอไป โดยดัชนีที่จะ
นํามาใชแทนจะตองเปนดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใชกลยุทธ
การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี SET50
โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนสามัญของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับน้ําหนักที่เปนสวนประกอบของ
ดัชนีดังกลาว ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
(Efficient Portfolio Management) เชน การเขาทําสัญญาฟวเจอร ที่อิงกับดัชนีหลักทรัพย SET50 เปนตน โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือ
ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แต
จะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําขึ้นและนําเสนอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ถือ
ปฏิบัติในประเทศไทย
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑสิทธิ ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทจี่ ะไดรับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่
จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวธิ ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.1.2 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
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3.2

เงินลงทุนและการวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับแสดงดวย
มูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันที่วัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใหสิทธิในการซื้อหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แสดงในมูลคา
ยุติธรรม โดยใชราคาหลักทรัพยที่จะไดจากการใชสิทธิหักดวยราคาในการใชสิทธิ ทั้งนี้จะตองไมต่ํากวาศูนย
กรณีไมมีราคาซื้อขายจะแสดงในราคาที่บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย (Market Maker) กําไรหรือขาดทุนจาก
การวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน

3.3

การใหยืมหลักทรัพย
กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม
มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม
หลักทรัพยในงบดุล รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาในงบกําไร
ขาดทุน

3.4

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป

3.5

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณและ
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว
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3.6

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ตั้งแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญของกองทุน

3.7

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนของกําไรสะสมที่ยังไมไดแบงสรร ณ
วันที่เกิดรายการของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

3.8

ภาษีเงินได
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบี้ยพันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคา
ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ

3.9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ผูบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรับ ปรุง ใหม
ดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
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3.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและฉบับปรับปรุง
จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมเี นื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ผูบริหารของกองทุนเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดังกลาวจะไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 ประกอบดวย
บาท
2563
หุนสามัญ
เงินลงทุน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
รวม

2562

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

13,220,121,743.51

11,337,077,860.87

14,761,715,508.32

16,238,681,512.99

1,428,043,800.29
14,648,165,543.80

1,309,277,920.50
12,646,355,781.37

446,026,012.17
15,207,741,520.49

479,776,777.00
16,718,458,289.99

5. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
กองทุ น ฯ (ผู ใ ห ยื ม ) ได เ ข า ทํ า ธุ ร กรรมการให ยื ม หลั ก ทรั พ ย ต ามสั ญ ญาให ยื ม และยื ม หลั ก ทรั พ ย กั บ
บริษัทหลักทรัพย (ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี
SET50 แกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียกหลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตอง
ดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอยละ 120 ของมูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนําเงินสดที่
เปนหลักประกันดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย
นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกันสําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญานี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ํากวารอยละ 110
ของมู ล ค า หลั ก ทรั พ ย ที่ ยื ม ผู ยื ม จะวางหลั ก ประกั น เพิ่ ม ให ม ากกว า หรื อ เท า กั บ มู ล ค า หลั ก ประกั น กองทุ น ฯ จะคิ ด
คาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับอัตรา MLR หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ซึ่งขึ้นอยู
เงื่อนไขตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางผูใหยืมกับผูยืม โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามราคาตลาดของวันทํา
การก อ นหน า หนึ่ ง วั น ทํ า การหลั ก ทรั พ ย ใ ห ยื ม ตามสั ญ ญาให ยื ม หลั ก ทรั พ ย และทรั พ ย สิ น วางประกั น จากการให ยื ม
หลักทรัพย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 ประกอบดวย
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
568,900.00
384,400.00
5,862,000.00
529,700.00
788,200.00
2,684,700.00
971,300.00
223,200.00
39,000.00
425,900.00
1,594,000.00
200,000.00
167,000.00
1,667,000.00
205,500.00
1,001,800.00
74,800.00
1,243,900.00
1,039,700.00
5,010,000.00

2562
มูลคายุติธรรม
(บาท)
112,642,200.00
23,928,900.00
32,241,000.00
3,098,745.00
81,972,800.00
25,370,415.00
43,465,675.00
26,226,000.00
1,569,750.00
33,646,100.00
113,174,000.00
5,400,000.00
8,183,000.00
61,679,000.00
8,682,375.00
40,322,450.00
21,392,800.00
16,792,650.00
73,298,850.00
194,137,500.00

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
55,600.00
745,600.00
858,000.00
48,800.00
13,600.00
74,800.00
57,200.00
221,600.00
48,400.00
252,200.00
627,000.00
94,500.00
12,200.00
528,800.00
5,800.00
220,000.00
674,200.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
10,564,000.00
12,227,840.00
9,352,200.00
1,647,000.00
2,407,200.00
3,852,200.00
1,304,160.00
2,614,880.00
2,069,100.00
6,872,450.00
31,820,250.00
5,268,375.00
3,611,200.00
9,148,240.00
530,700.00
13,695,000.00
70,453,900.00

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
2563

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
525,800.00
20,000.00
2,858,800.00
825,670.00
1,250,500.00
307,000.00
643,200.00
551,600.00
249,100.00
793,000.00
61,100.00
26,000.00
50,100.00
456,000.00
5,560,300.00
454,800.00
514,100.00
836,100.00
2,130,000.00
3,835,200.00
2,130,700.00

2562
มูลคายุติธรรม

(บาท)
7,150,880.00
1,070,000.00
7,661,584.00
71,214,037.50
13,755,500.00
6,477,700.00
30,552,000.00
46,610,200.00
16,565,150.00
42,623,750.00
4,185,350.00
8,996,000.00
1,841,175.00
33,516,000.00
5,337,888.00
17,055,000.00
21,078,100.00
10,952,910.00
17,785,500.00
10,508,448.00
7,116,538.00
1,309,277,920.50

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
60,000.00
580,300.00
105,200.00
55,000.00
29,900.00
261,600.00
1,475,800.00
435,900.00
667,500.00
30,000.00
13,600.00
10,400.00
100,000.00
40,000.00
188,700.00
1,040,600.00
434,600.00
820,400.00
138,500.00
180,700.00
9,890,300.00
624,400.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
3,570,000.00
3,278,695.00
4,812,900.00
10,505,000.00
1,973,400.00
4,944,240.00
59,769,900.00
22,448,850.00
32,540,625.00
2,062,500.00
846,600.00
605,800.00
13,100,000.00
18,480,000.00
10,001,100.00
11,030,360.00
36,397,750.00
1,657,208.00
4,362,750.00
3,415,230.00
43,319,514.00
3,215,660.00
479,776,777.00

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 กองทุนฯ มีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน
1,468,889,325.00 และ 573,539,773.20 บาท คิดเปนรอยละ 112.19 และ 119.54 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด
ตามลําดับ และกองทุนฯมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) เปนจํานวน 1,468,889,325.00 บาท และ
573,539,773.20 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาว
ไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
6. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุ น ฯ ได ซื้ อ และขายเงิ น ลงทุ น ระหว า งป โดยไม ร วมเงิ น ลงทุ น ในตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันที่ 30 เมษายน 2563 เปนจํานวนเงิน 5,680.58 ลานบาท และ 6,533.32 ลานบาท และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน
2562 เปนจํานวนเงิน 6,881.71 ลานบาท และ 2,796.19 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 38.55 และ 44.34 ในป
2563 และ 46.48 และ 18.89 ในป 2562 ตามลําดับ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป
7. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 ดังนี้
2563

อัตรา
ดอกเบี้ย
%
ประเภทออมทรัพย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รวม

0.10

2562

จํานวนเงิน
บาท
261,814,854.48
261,814,854.48

อัตราดอกเบี้ย
%
0.37, 0.62
0.75

จํานวนเงิน
บาท
340,939,342.69
2,330.14
340,941,672.83

8. คาใชจาย
กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
ค าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน ว ยลงทุ น (รวมภาษี มู ลค าเพิ่ ม) คิ ดเป นอั ตราไม เ กิ นร อยละ 0.10 ต อป ของมู ลค า
สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
9. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บาท
2563
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุน ณ วันตนป
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ
ณ วันสิ้นป
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน

2562

(891,461,591.38) (1,628,696,356.40)
(2,621,064,940.55)

891,461,591.38

(3,512,526,531.93)

(737,234,765.02)

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการขาย
นั้นไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี้แลว
10. กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 ประกอบดวย
บาท
2563
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด สวนที่ไมสามารถ
แยกไดสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2549
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวด สวนที่เริ่มสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 :
รายได (คาใชจาย) สุทธิจากการลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดทั้งสิ้น

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

2562

2,863,686,775.63

2,863,686,775.63

2,486,975,471.99
2,776,734,350.01
1,008,564,577.01
9,135,961,174.64

2,114,449,865.23
2,698,236,156.83
1,745,799,342.03
9,422,172,139.72

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 มีรายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (โดยการมี ผูถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน) ผลของรายการคาดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ไดตกลงรวมกันระหวางกองทุนฯ
กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
เปนบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จัดการกองทุน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุน ระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปด MTrack Energy ETF
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะสั้น
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทหารไทย จัดทัพลงทุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mild Small Minimum Variance
กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
กองทุนฯ มีรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ :บาท
2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนคางจาย
4,994,318.85
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
995,867.20
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
120,055,231.68
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
73,610,912.02
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
14,678,015.98
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
189,901,653.00
ขายเงินลงทุน
134,377,294.00
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน
132,703,579.90
ขายเงินลงทุน
46,336,026.94

2562

6,820,712.83
1,360,050.15
125,577,445.04
1,341,475.52

74,023,997.40
14,760,384.99
262,009,304.00
254,935,830.00
51,260,720.30
19,276,165.33

นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนฯกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน โดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนว ยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเ กินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนเปดที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการลงทุนโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ทําการซื้อขาย

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
12. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
12.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินจากการลงทุน โดยใชนโยบาย
การลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไมมีการใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง เนื่องจากไมมีการลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงิน
12.3 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ทําให
กองทุนฯเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้กองทุนฯไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงโดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของคูคา และกําหนดระเบียบในการพิจารณาเครดิตของคูคา
12.4 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงินเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด อันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยในปปจจุบันและในอนาคต สําหรับเงินฝากธนาคารของกองทุนฯ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืม
หลักทรัพย
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
การใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการ
ใหยืมหลักทรัพย

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

-

11,337,077,860.87

11,337,077,860.87

261,814,854.48

-

1,309,277,920.50
-

1,309,277,920.50
261,814,854.48

1,468,889,325.00
1,288,352.16
-

-

38,945,104.10
10,004,420.59

1,468,889,325.00
40,233,456.26
10,004,420.59

-

1,412,799.09

1,412,799.09

-

-

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามราคาตลาด
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจาก การ
ใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย

-

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

ไมมีดอกเบี้ย

1,468,889,325.00
28,387,470.93
6,222,351.92

รวม

1,468,889,325.00
28,387,470.93
6,222,351.92

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืม
หลักทรัพย
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
การใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการ
ใหยืมหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจาก การ
ใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

-

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

-

16,238,681,512.99

16,238,681,512.99

340,941,672.83

-

479,776,777.00
-

479,776,777.00
340,941,672.83

573,539,773.20
1,184,913.81
-

-

90,629,033.94
647,510.90

573,539,773.20
91,813,947.75
647,510.90

-

-

511,243.20

511,243.20

-

-

573,539,773.20
178,581,026.42
19,339,314.91
8,377,008.24

573,539,773.20
178,581,026.42
19,339,314.91
8,377,008.24

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
12.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุน
ในตลาดหุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน โดยปจจัยที่เขามากระทบอาจแบงออกไดเปนความเสี่ยงที่เ กิด
ขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กองทุนไมสามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกลาวใหหมดไปได อยางไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนใชเพื่อชวยลด
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากป จ จั ย เฉพาะ (Specific Risk) สามารถทํ า ได โ ดยการกระจายน้ํ า หนั ก การลงทุ น ในแต ล ะ
หลักทรัพยและในแตละกลุมธุรกิจใหมีความเหมาะสม โดยยังคงใหมีผลตอบแทนที่ดีและไมใหเกิดความเสี่ยงมากกวา
ความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แตสําหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนไม
สามารถที่ขจัดหรือลดลงไดเนื่องจากเปนความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยูในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้
12.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีดังนี้
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
11,337,077,860.87
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
1,309,277,920.50
เงินฝากธนาคาร
261,814,854.48
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
1,468,889,325.00
ลูกหนี้จากการลงทุน
40,233,456.26
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
10,004,420.59
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการ
ใหยืมหลักทรัพย
1,412,799.09
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจาก
การใหยืมหลักทรัพย
1,468,889,325.00
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
28,387,470.93
คาใชจายคางจาย
6,222,351.92
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

เกิน 5 ป

รวม

-

-

11,337,077,860.87

-

-

1,309,277,920.50
261,814,854.48

-

-

1,468,889,325.00
40,233,456.26
10,004,420.59

-

-

1,412,799.09

-

-

1,468,889,325.00
28,387,470.93
6,222,351.92

กองทุนเปดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 เมษายน 2563
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีดังนี้
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 16,238,681,512.99
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการ
ใหยืมหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
-

ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

340,941,672.83
573,539,773.20

479,776,777.00
-

เกิน 5 ป

รวม

-

-

16,238,681,512.99
479,776,777.00

-

-

340,941,672.83
573,539,773.20

-

91,813,947.75
647,510.90

-

-

91,813,947.75
647,510.90

-

511,243.20

-

-

511,243.20

178,581,026.42
19,339,314.91
8,377,008.24

-

-

573,539,773.20
178,581,026.42
19,339,314.91
8,377,008.24

573,539,773.20
-

12.7 มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม
แตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย าง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้ง
กองทุน
14. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของกองทุนรวมแลวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

กองทุนเปดทหารไทย SET50
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุ#มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน
เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู7าประกั
6ค6
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ7ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได6
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได6รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

12,646,355,781.37
1,731,992,531.64

97.83%
13.40%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หลักทรัพย4หรือทรัพย4สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ6นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย.
ขนสงและโลจิสติกส.
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
วัสดุกอสร6าง
การแพทย.
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
เงินทุนและหลักทรัพย.
สื่อและสิ่งพิมพ.
อื่นๆ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค#าทรัพย4สินสุทธิ

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลค#าตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
14,378,348,313.01
111.23%
1,731,992,531.64
13.40%
12,646,355,781.37
97.83%
3,431,389,742.50
26.55%
1,632,406,283.60
12.63%
1,537,928,045.00
11.90%
1,278,927,156.68
9.89%
1,261,133,810.04
9.75%
773,670,297.30
5.98%
681,737,856.00
5.28%
637,609,150.00
4.93%
550,166,000.00
4.26%
430,393,960.25
3.33%
337,675,550.00
2.61%
93,317,930.00
0.72%
-1,453,807,610.97
-11.23%
50,362,323.78
0.39%
-1,504,169,934.75
-11.62%
12,924,540,702.04
100.00%

กองทุนเปดทหารไทย SET50
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน#วย
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุ1นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ.กัลฟ[ เอ็นเนอร.จี ดีเวลลอปเมนท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปVโตรเลียม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร. ซินเนอร.ยี่
บมจ. ผลิตไฟฟ^า
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ.บี.กริม เพาเวอร.
บมจ. ราช กรุ`ป
บมจ. ไทยออยล.
บมจ. ไออาร.พีซี
บมจ. บ6านปู
พาณิชย.
บมจ. ซีพี ออลล.
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร.ปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส. เซ็นเตอร.
บมจ. เบอร.ลี่ ยุคเกอร.
บมจ. สยามโกลบอลเฮ6าส.
ขนสงและโลจิสติกส.
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. บีทีเอส กรุ`ป โฮลดิ้งส.
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟ^ากรุงเทพ

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
1,470,073,253.05
261,919,278.59
1,731,992,531.64

37,069,700
13,843,200
5,152,302
3,659,469
683,300
4,840,900
3,383,300
1,881,800
2,647,600
26,520,300
6,699,300

1,315,974,350.00
536,424,000.00
435,369,519.00
257,992,564.50
195,423,800.00
194,846,225.00
151,402,675.00
125,139,700.00
108,551,600.00
71,074,404.00
39,190,905.00

11,658,500
7,827,200
17,067,911
5,200,200
5,452,944

827,753,500.00
289,606,400.00
232,123,589.60
209,308,050.00
73,614,744.00

18,540,300
17,072,420
19,837,200

1,154,133,675.00
196,332,830.00
187,461,540.00

% of NAV
11.37%
2.03%
13.40%
26.55%
10.18%
4.15%
3.37%
2.00%
1.51%
1.51%
1.17%
0.97%
0.84%
0.55%
0.30%
12.63%
6.40%
2.24%
1.80%
1.62%
0.57%
11.90%
8.93%
1.52%
1.45%

จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน#วย
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย.
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก6
บมจ. ทุนธนชาต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. เซอร.วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส.
บมจ. ทรู คอร.ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร
บมจ. โอสถสภา
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
บมจ. คาราบาวกรุ`ป
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แอสเสท เวิรด. คอร.ป
บมจ. แลนด.แอนด.เฮ6าส.
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร.ปอเรชั่น
วัสดุกอสร6าง
บมจ. ปูนซีเมนต.ไทย
บมจ. ทีโอเอ เพ6นท. (ประเทศไทย) จํากัด
การแพทย.
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร.
ปVโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร.ส

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)

4,406,900
3,106,000
2,477,300
18,138,550
125,057,533
1,039,100
1,512,100

301,872,650.00
267,892,500.00
257,639,200.00
199,524,050.00
120,055,231.68
76,373,850.00
55,569,675.00

3,858,700
4,161,400
43,306,006
3,073,000

764,022,600.00
222,634,900.00
144,642,060.04
129,834,250.00

11,175,920
3,898,300
5,994,651
1,297,800
6,192,952

301,749,840.00
161,779,450.00
126,487,136.10
102,526,200.00
81,127,671.20

5,824,600
41,530,400
15,508,600
19,398,400

285,405,400.00
228,417,200.00
114,763,640.00
53,151,616.00

1,557,400
2,633,300

538,860,400.00
98,748,750.00

20,625,000
1,031,200

429,000,000.00
121,166,000.00

5,851,691
7,286,700

220,901,335.25
209,492,625.00

% of NAV
9.89%
2.34%
2.07%
1.99%
1.54%
0.93%
0.59%
0.43%
9.75%
5.91%
1.72%
1.12%
1.00%
5.98%
2.33%
1.25%
0.98%
0.79%
0.63%
5.28%
2.21%
1.77%
0.89%
0.41%
4.93%
4.17%
0.76%
4.26%
3.32%
0.94%
3.33%
1.71%
1.62%

จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน#วย
เงินทุนและหลักทรัพย.
บมจ.เมืองไทย แคปปVตอล
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร.ปอเรชั่น
สื่อและสิ่งพิมพ.
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
รวมหุ1นสามัญ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลค#าทรัพย4สินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย.สินสุทธิตอหนวย

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)

2,751,400
3,346,200
1,734,200

130,691,500.00
113,770,800.00
93,213,250.00

11,175,800

93,317,930.00
12,646,355,781.37
50,362,323.78
-1,504,169,934.75
12,924,540,702.04
150,114,278.37
86.0980

% of NAV
2.61%
1.01%
0.88%
0.72%
0.72%
0.72%
97.83%
0.39%
-11.62%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2562/2563 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2562

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2562

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

73,610.91

0.4982

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

4,725.82

0.0320

คานายทะเบียน (Registrar fee)

14,678.02

0.0993

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

1,192.39

0.0081

0.30

0.0000

94,207.44

0.6376

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
เทากับ 14,734,233,237.23 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 38.55%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.04 (6,134,831.44 บาท)

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอสบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

คานายหนา
(บาท)
1,471,991.60
1,357,529.68
721,186.78
656,178.87
647,766.76
441,627.62
437,607.89
372,500.51
28,441.73
6,134,831.44

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ
คานายหนาทั้งหมด
23.99
22.13
11.76
10.70
10.56
7.20
7.13
6.07
0.46
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทย SET50
สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)
ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว
3
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว
4
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
5
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
6
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา เพื่อการเลี้ยงชีพ
7
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
8
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
9
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
10
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
11
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
12
กองทุนเปด JUMBO 25
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
ดร.สมจินต ศรไพศาล
2
นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ
3
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
4
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
5
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6
นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
7
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
1 Capital Nomura Securities Plc.
2 DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
3 DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd
4 Finansia Plc.
5 KGI Securities (Thailand) Plc.
6 Kim Eng Securities
7 Phatra Securities Co.,Ltd.
8 RHB Securities Plc.
9 SCB Securities
10 Tisco Securities Co.,Ltd.
11 UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.
12 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)
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ผลประโยชนที่ไดรับ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

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

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การ
จางบริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใด ๆ ที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน
บริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
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- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน
หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดี
หรือผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 พ.ค.2562 – 30 เม.ย.2563)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระการ
ประชุม***
งดออก
คัดคาน
สนับสนุน
เสียง

1

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTS

22 ก.ค. 62

1

1

15

0

1

2

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

6 ส.ค. 62

1

1

2

0

0

3

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

28 ส.ค. 62

1

1

3

0

1

4

บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน

ROBINS

5 ก.ย. 62

1

1

2

0

1

5

บมจ. ธนาคารทหารไทย

TMB

23 ก.ย. 62

1

1

9

0

1

6

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

23 ก.ย. 62

1

1

7

0

1

7

บมจ. ธนาคารทหารไทย

TMB

28 พ.ย. 62

1

1

4

0

1

8

บมจ. ทาอากาศยานไทย

AOT

24 ม.ค. 63

1

1

7

0

1

9

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

BBL

5 มี.ค. 63

1

1

1

0

1

10

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

2 เม.ย. 63

1

1

7

0

0

11

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

8 เม.ย. 63

1

1

8

0

1

12

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

EA

23 เม.ย. 63

1

1

12

1

0

13

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

GLOBAL

24 เม.ย. 63

1

1

10

0

1

หมายเหตุ

*

หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน

** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก
ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)
ลําดับ
1

2

3

ชือ่ บริษทั
บมจ. บีทีเอส
กรุป โฮลดิ้งส
บมจ. โกลบอล
เพาเวอร
ซินเนอรยี่
บมจ.
หางสรรพสินคา
โรบินสัน

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

BTS

22 ก.ค. 62

GPSC

28 ส.ค. 62

ROBINS

5 ก.ย. 62

4

บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย

TMB

23 ก.ย. 62

5

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP

23 ก.ย. 62

6

บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย

TMB

28 พ.ย. 62

7

บมจ. ทาอากาศ
ยานไทย

AOT

24 ม.ค. 63

8

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

5 มี.ค. 63

9

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

10

บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์

GULF

EA
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8 เม.ย. 63

คัดคาน

งด
ออกเสียง

วาระที่ 17 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
(หากมี)

0

1

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 5 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ

0

1

0

1

1

0

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 2/2562
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน บริษัท
ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2562
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

การประชุมสามัญ
23 เม.ย. 63 ผูถือหุนประจําป
2563

วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)
วาระที่ 9 พิจารณาและ
เลือกตั้งกรรมการที่
ตองออกตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระ

เหตุผล

เขาประชุมไมถึง
75%

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

งด
ออกเสียง

เหตุผล

การประชุม
วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ
11
24 เม.ย. 63 สามัญผูถือหุน
0
1
GLOBAL
(ถามี)
ประจําป 2563
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม
บมจ. สยาม
โกลบอลเฮาส

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)
ลําดับ
1

สนับสนุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนผูถ อื หุน 35% ในบริษัท
จัดการ
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ประชุม 28 พ.ย. 62
วาระที่ 1 การพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 3. ของหนังสือ
บริคณหสนธิ เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนเพื่อรับโอนกิจการของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562
เพิ่มเติมสําหรับการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

คัดคาน

งดออก
เสียง

เหตุผล

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

พิจารณาอนุมัติ

X

เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม

