
  

 

 กองทุนเปด Jumbo Plus ปนผล หุนระยะยาว 
 รายงานประจาํป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 
 สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 3

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 3

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน 4

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 7

รายงานผูดูแลผลประโยชน 9

งบการเงิน 10

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 31

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 40

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 42

รายช่ือผูจัดการกองทุน 42

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 42

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 42

ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม 45



 

1 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

วันท่ี   7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป  ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปท่ีผานมา ยังคงไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของ COVID-19 แตดวย
ภาพของการผอนคลายมาตรการล็อคดาวนรวมถึงผลกระทบดังกลาวก็ยังเปนประโยชนตอบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึง
ในคร่ึงหลังของป 2564 การแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมสงสัญญาณท่ีดีข้ึนและมีการผอนคลายการล็อคดาวนมากข้ึนทําให
คาดวาผลการดําเนินงานของกลุมท่ีไดรับผลกระทบมีแนวโนมท่ีดีข้ึน สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนในชวงคร่ึงหลัง
ของป 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยหรือ SET Index ปรับเพ่ิมข้ึนไปปดท่ี 1,657.62 จุด ซึ่งเปนระดับราคาปดสูงสุดของป 
2564 อีกดวย 

มุมมองของผูจัดการกองทุนตอแนวโนมการลงทุนในตลาดหุนป 2565 น้ีคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญซึ่งสวนใหญจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการคลายการล็อคดาวนหรือ Reopen ประกอบกับการ
คาดการณถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2565 ท่ีจะดีกวาป 2564 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับคาดวาจะมีเงินทุนจากนัก
ลงทุนตางชาติไหลเขามาในตลาดหุนของประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดไทยดวย ทําใหคาดวาดัชนีตลาดหลักทรัพยจะสามารถ
ปรับข้ึนไดตอเน่ืองอีกป แตอยางไรก็ตามในป 2565 น้ีก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงท่ีไมวาจะเปนแนวโนมการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน เปนตน 

กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม  2564 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน 3.51% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (70% ของดัชนี SET50 TRI รวมกับ 30% ของอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 8.57% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจไทยในป 2564 ท่ีผานมาน้ันเร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวในชวงแรกแตดวยการระบาดท่ีเร่ิมตนในชวงตนป 
2564 และมีการระบาดอยางตอเน่ืองรวมถึงการมีมาตรการล็อคดาวนท่ีเขมขนข้ึนจากการกําหนดพ้ืนท่ีแบงตามสีและอัตราการ
แพรระบาด และมาตรการของแตละพ้ืนท่ีท่ีจะเขมขนมากนอยลดหลั่นกันไป ประกอบกับปญหาดานการขนสงระหวางประเทศจาก
การขาดแคลนเรือขนสงและตูขนสง (Containers) และการล็อคดาวนของแตละประเทศซี่งสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิต (Supply disruption) แตอยางไรก็ตามจากการฟนตัวของประเทศตะวันตกท่ีมีการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางชัดเจน
เปนปจจัยทางออมท่ีชวยใหแนวโนมตลาดหุนดีข้ึน รวมถึงปริมาณคําสั่งซื้อจากประเทศเหลาน้ีก็ชวยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกไดใน
ระดับหน่ึงเชนกัน 

มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในป 2565 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVD-19 ท่ีมีแนวโนมท่ีจะคลี่คลายไดดีข้ึน ซึ่งจะสงผลตอภาคการบริการทองเท่ียวท่ีเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ
ไทย นอกเหนือจากการสงออกท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจากรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ท่ีคาดวา GDP ไทยป 2565 จะขยายตัวท่ี 3.4% จาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีจะทําใหการบริโภค การลงทุน การสงออกรวมถึงภาคการทองเท่ียวจะฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก
ดังกลาว และคาดวาผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ืองจากป 2564 โดยเฉพาะหุนกลุมท่ีผล
ประกอบการอิงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพาณิชย กลุมธนาคารพาณิชย และกลุมพลังงาน เปนตน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปท่ีผานมา ยังคงไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของ COVID-19 แตดวย
ภาพของการผอนคลายมาตรการล็อคดาวนรวมถึงผลกระทบดังกลาวก็ยังเปนประโยชนตอบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึง
ในคร่ึงหลังของป 2564 การแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมสงสัญญาณท่ีดีข้ึนและมีการผอนคลายการล็อคดาวนมากข้ึนทําให
คาดวาผลการดําเนินงานของกลุมท่ีไดรับผลกระทบมีแนวโนมท่ีดีข้ึน สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนในชวงคร่ึงหลัง
ของป 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยหรือ SET Index ปรับเพ่ิมข้ึนไปปดท่ี 1,657.62 จุด ซึ่งเปนระดับราคาปดสูงสุดของป 
2564 อีกดวย 

มุมมองของผูจัดการกองทุนตอแนวโนมการลงทุนในตลาดหุนป 2565 น้ีคาดวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญซึ่งสวนใหญจะไดรับประโยชนจากการเปดประเทศและการคลายการล็อคดาวนหรือ Reopen ประกอบกับการ
คาดการณถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2565 ท่ีจะดีกวาป 2564 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับคาดวาจะมีเงินทุนจากนัก
ลงทุนตางชาติไหลเขามาในตลาดหุนของประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดไทยดวย ทําใหคาดวาดัชนีตลาดหลักทรัพยจะสามารถ
ปรับข้ึนไดตอเน่ืองอีกป แตอยางไรก็ตามในป 2565 น้ีก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงท่ีไมวาจะเปนแนวโนมการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน เปนตน 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว  

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 
บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยลงทุนในสัดสวนประมาณ 65%-75% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ประมาณ 25%-35% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว  

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและลดความผันผวนของตราสารทุนโดยลงทุนบางสวนในตรา
สารหน้ีระยะสั้นท่ีมีความม่ันคงสูงและมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ัด (passive 
management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ตราสารทุนใชดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบ และตราสารหน้ีใชเกณฑ ของ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ซึ่งไดแก 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย โดยอัตราดอกเบ้ียดอกเบ้ียท่ีใชในการคํานวณใหมีผลบังคับวัน
เดียวกับท่ีธนาคารพาณิชยดังกลาวมีการประกาศบังคับใชดอกเบ้ียเงินฝากขางตนกําหนดอยูท่ีรอยละ 70:30 ตามลําดับ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

รายละเอียด : 

1. ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 แตไมเกินรอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเนนลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย เกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของ
หลักทรัพย และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทาการปรับเปลี่ยน
รายชื่อหลักทรัพยปละ 2 คร้ังในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน 

โดยการลงทุนน้ันจะตองเปนไปในลักษณะท่ีไมทําใหกองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุนสามัญ หรือตราสารทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน 

ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) 

2. ทรัพยสินสวนท่ีเหลือ จะนําไปลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ดังตอไปน้ี 

2.1 ต๋ัวเ งินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห งหน้ี ท่ี
กระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูคาประกัน หรือ 

2.2 เงินฝาก หรือตราสารแหงหน้ีท่ีผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคาประกันเปนสถาบันการเงินท่ีมีความม่ันคงสูง 

3. กองทุนอาจเขาทําธุรกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 

3.1 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยท่ีใหยืมเปนหลักทรัพย ตามขอ 1 หรือ 2 

3.2 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  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 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ธ.ค. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ธ.ค. 

61 
29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.4810 19.9079 20.1610 21.2167 18.7763 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 17.7398 17.4810 19.9079 20.1610 21.2167 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป 3.51% -10.21% +0.65% -3.40% +15.83% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป 8.57% -7.60% +4.07% -3.25% +15.00% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,927 4,652 4,704 4,903 4,655 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,786 3,927 4,652 4,704 4,903 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 3,878 3,961 4,641 4,737 4,503 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -200 -156 -5 +33 -308 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.07% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO Plus ปนผล หุนระยะยาว ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564  

 

ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (11 พ.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO Plus ปนผล หุนระยะยาว +0.39% +1.10% +3.51% -2.20% +6.22% 

เกณฑมาตรฐาน ** +2.07% +3.70% +8.57% +1.63% +7.49% 
** เกณฑมาตรฐาน คือ ตราสารทุนใชดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบ และตราสารหน้ีใชเกณฑ 
ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ซ่ึงไดแกธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย โดยอัตราดอกเบ้ียดอกเบ้ียท่ีใชในการคํานวณใหมีผลบังคับวันเดียวกับท่ีธนาคารพาณิชยดังกลาวมีการประกาศ
บังคับใช ท้ังน้ี นํ้าหนักท่ีใชในการคํานวณระหวางดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากขางตนกําหนดอยูท่ีรอยละ 70:30 
ตามลําดับ 

 
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ 

 กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

 

ความเหน็ 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว (กองทุน) ซึ่ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีท่ีสําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผลหุนระยะยาว ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน

วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุน

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

 

ขอมูลอื่น 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไม

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง

วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี  

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน  

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืน

มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอ่ืนมีการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
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 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา

วาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน

ตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมได

เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี  

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน งบการเงินไม

วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ

ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา

ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร 

 

 

 

 

 

   (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393 

 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพย     

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.2, 5 3,579,703,228.16  3,724,319,534.34 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมืหลักทรัพยแสดงดวย     

 มูลคายุติธรรม 3.4, 5, 6 157,196,400.00   147,607,400.00  

เงินฝากธนาคาร 8 33,198,796.68   58,406,698.71  

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) 3.4, 6 184,315,260.00   178,312,080.00  

ลูกหนี้     

จากดอกเบี้ยและเงินปนผล  5,335.05   961,227.36  

จากการขายเงินลงทุน  22,521,819.34  - 

จากการขายหนวยลงทุน  -   597,661.80  

คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย  114,256.61   138,595.10  

รวมสินทรัพย  3,977,055,095.84  4,110,343,197.31 

หนี้สิน     

เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 3.4, 6 184,315,260.00   178,312,080.00  

เจาหนี้     

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  1,995,955.77   543,258.79  

คาใชจายคางจาย  4,273,874.51   4,572,210.14  

หนี้สินอื่น  263,897.31   277,672.08  

รวมหนี้สิน  190,848,987.59   183,705,221.01  

สินทรัพยสุทธ ิ  3,786,206,108.25   3,926,637,976.30  
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพยสุทธ ิ     

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  2,134,359,883.65  2,246,305,130.40 

กําไรสะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 444,456,458.16  532,389,366.94 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  1,207,389,766.44  1,147,943,478.96 

สินทรัพยสุทธิ   3,786,206,108.25  3,926,637,976.30 

     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)  3.8  17.7393   17.4804 

       

(สําหรับป 2564 คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทัง้หมด 213,435,988.1102 หนวย) 

(สําหรับป 2563 คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทัง้หมด 224,630,512.7759 หนวย) 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 1) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
 

 
วันครบ 

อายุ 
 อัตรา

ดอกเบ้ีย 
(รอยละตอป) 

 จํานวนหนวย/ 
เงินตน 

(หนวย/บาท) 

 มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

 รอยละ 
ของมูลคา 
เงินลงทุน 

พันธบัตร           
ธนาคารแหงประเทศไทย          

CB22106B 06/01/65  0.00  255,000,000  254,982,884.71  6.82 
CB22113A 13/01/65  0.00  100,000,000  99,984,155.94  2.69 
CB22127A 27/01/65  0.00  150,000,000  149,948,302.76  4.01 
CB22303B 03/03/65  0.00  200,000,000  199,841,358.81  5.35 
CB22310A 10/03/65  0.00  40,000,000  39,965,749.90  1.07 
CB22407A 07/04/65  0.00  200,000,000  199,821,310.48  5.35 
CB22512A 12/05/65  0.00  100,000,000  99,881,701.75  2.67 
CB22804A 04/08/65  0.00  20,000,000  19,941,054.31  0.53 
CB22901A 01/09/65  0.00  20,000,000  19,933,103.25  0.53 

รวมพันธบัตร       1,084,299,621.91  29.02 
หุนสามัญ          

อาหารและเครื่องด่ืม          
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)     291,900  34,882,050.00  0.93 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)     2,513,900  64,104,450.00  1.72 

       98,986,500.00  2.65 
ธนาคาร          

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     557,200  67,699,800.00  1.81 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     691,700  98,221,400.00  2.63 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)     991,300  125,895,100.00  3.37 

       291,816,300.00  7.81 
เงินทุนและหลักทรัพย          

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     752,700  44,597,475.00  1.19 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)     618,900  36,360,375.00  0.97 
       80,957,850.00  2.16 

วัสดุกอสราง          
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)     350,300  135,215,800.00  3.62 

       135,215,800.00  3.62 
บรรจุภัณฑ          

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน)      1,253,200  86,784,100.00  2.32 
       86,784,100.00  2.32 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ          
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)     1,639,000  70,886,750.00  1.90 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)     1,316,345  77,335,268.75  2.07 

       148,222,018.75  3.97 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 2) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

 

 

วันครบ 
อายุ 

 อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(รอยละตอป) 

 จํานวนหนวย/ 
เงินตน 

(หนวย/บาท) 

 มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

 รอยละ 
ของมูลคา 
เงินลงทุน 

พาณิชย          
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)     2,622,400  154,721,600.00  4.14 

 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)     1,760,600  56,339,200.00  1.51 
 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)     3,839,150  55,667,675.00  1.49 

       266,728,475.00  7.14 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)    868,200  199,686,000.00  5.34 

 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)    936,100  75,122,025.00  2.01 

      274,808,025.00  7.36 

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส         
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   364,100  150,009,200.00  4.00 

      150,009,200.00  4.00 

พลังงานและสาธารณูปโภค         

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   3,425,150  156,700,612.50  4.19 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)    8,338,300  316,855,400.00  8.48 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   1,158,935  136,754,330.00  3.66 

      610,310,342.50  16.33 

การแพทย         
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)    4,639,300  106,703,900.00  2.86 

      106,703,900.00  2.86 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย         
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)    1,310,200  74,026,300.00  1.98 

      74,026,300.00  1.98 

ขนสงและโลจิสติกส         
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)    4,170,400  254,394,400.00  6.81 
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   4,462,100  37,704,745.00  1.01 

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)    3,843,000  35,932,050.00  0.96 

      328,031,195.00  8.78 

รวมหุนสามัญ      2,652,600,006.25 70.98 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,447,383,426.41 บาท)      3,736,899,628.16  100.00 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

รายไดจากการลงทุน 3.1    

 รายไดเงินปนผล  75,759,328.25  79,273,597.75 

 รายไดดอกเบี้ย  4,343,822.61  8,379,681.51 

 รายไดคาธรรมเนยีมยืมหลักทรพัย  1,133,014.94  1,710,797.47 

 รายไดอื่น  259,822.41  307,856.19 

 รวมรายได  81,495,988.21  89,671,932.92 

คาใชจาย 3.1    

 คาธรรมเนียมการจัดการ  9 48,320,530.34   49,356,983.33  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  9 1,037,379.07   1,059,630.36  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  9 4,242,588.98   4,321,267.08  

คาใชจายอื่น   -  300.00 

  รวมคาใชจาย  53,600,498.39  54,738,180.77 

รายไดสุทธิ   27,895,489.82   34,933,752.15  

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 3.1 61,688,577.69  4,473,401.91 

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น 

จากเงินลงทุน 

 

3.1, 10 

 

47,333,946.86 

  

(516,508,741.99) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

 และที่ยังไมเกิดขึ้น 

  

109,022,524.55 

  

(512,035,340.08) 

     

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

 กอนภาษีเงินได  

  

136,918,014.37 

  

(477,101,587.93) 

หัก ภาษีเงินได  (213,745.64)  (341,765.09) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

หลังหักภาษีเงินได 

  

136,704,268.73 

  

(477,443,353.02) 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสทุธ ิ

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก     

 การดําเนินงาน   136,704,268.73  (477,443,353.02) 

 การแบงปนสวนทุนใหผูถือสวนไดเสีย 11 (77,257,981.25)  (92,306,214.28) 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  30,000,417.61  75,974,304.75 

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  (229,878,573.14)  (231,887,215.40) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  (140,431,868.05)  (725,662,477.95) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป  3,926,637,976.30  4,652,300,454.25 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป  3,786,206,108.25  3,926,637,976.30 

     

  หนวย 

  2564  2563 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

    

 หนวยลงทุน ณ วันตนป  224,630,512.7759  233,698,078.7472 

 บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป  1,694,247.2643  4,243,178.1504 

 หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป  (12,888,771.9300)  (13,310,744.1217) 

 หนวยลงทุน ณ วันปลายป  213,435,988.1102  224,630,512.7759 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว (“กองทุน”) มีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและลดความผันผวนของตราสารทุนโดยลงทุน ในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มี

ความมั่นคงสูงและมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 

 กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว เปนกองทุนรวมหุนระยะยาว ที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวา

เกณฑมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่ประกาศกําหนด โดยไมมีกําหนดอายุของโครงการและมีนโยบายจายเงินปน

ผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ลานบาท 

แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน หนวยลงทุนละ 10 บาท 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายเปนการลงทุนในหุนสามัญของ

บริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 แตไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยจะเนนลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรก

ที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการ

จายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทรัพยสินสวนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม

เกิน 1 ป ทั้งนี้กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไป

ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 ง บ ก า ร เ งิ น นี้ ไ ด จั ดทํ าขึ้ นตามแ น ว ป ฏิ บั ติ ท า ง บั ญ ชี สํ า ห รั บ ก อ ง ทุ น ร ว ม แ ล ะ ก อ ง ทุ น สํ า ร อ ง เ ลี้ ย งชี พ 

ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย  สวน เรื่ องที่ แนวปฏิบั ติทางบัญชี ไม ไดกํ าหนดไว ใหกองทุนตองป ฏิบั ติ ตามม าต ร ฐ าน 

การรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงิน ฉบับ 

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังนี ้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตรา
สารหนี้ ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิที่จะไดรับ 
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนาย

เงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปนรายได

หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 3.1.2 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 
 3.2 การวัดมูลคาเงินลงทุน 
 การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุน ประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

 
การวัดมูลคาภายหลัง 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นในตางประเทศแสดงตามมูลคายุติธรรม 
โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในตางประเทศถือตามราคามูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของ
กองทุนนั้น 

 เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 

(1)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 
(3)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรับมูลคายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรที่มีอายุตํ่ากวา 90 วัน คํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา

ผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับต้ังแตวันที่ลงทุน สวนมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอื่นจะพิจารณาจากมูลคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยหรือสินทรัพยนั้น 

 

 3.3 เครื่องมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 สินทรัพยทางการเงินจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมจะ

รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
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 3.4 การใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม

มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม

หลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ต้ังแต

รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย

บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคที่

วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ

อยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 

 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผูถือหนวยลงทุน จะทําใหผูถือหนวยเกิดความไม

เทาเทียมกัน กองทุนตองบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อใหผูถือหนวยมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกองทุนเทาเทียมกัน ไม

วาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม 

กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลนั้นจะจายเปนเงินสด ในกรณีที่

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล

คาที่ตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่ เกี่ยวของตามสัดสวนที่ควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย 

 

 3.7 การแบงปนสวนทุน 

กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลนั้นจะจายเปนเงินสด ในกรณีที่

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล

คาที่ตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่ เกี่ยวของตามสัดสวนที่ควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย 
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 3.8 สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 

 กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป 

 

 3.9 ภาษีเงินได 

 ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง

ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบี้ยพันธบัตร 

ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาตํ่ากวาราคา

ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ 

 

3.10 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด      

คาธรรมเนียมการจัดการ 48,320,530.34  49,356,983.33  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  4,242,588.98  4,321,267.08  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

ซื้อเงินลงทุน  -  53,256,919.00  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน  -  19,547,704.00  ราคาตลาด 

บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด 

ซื้อเงินลงทุน 17,340,399.18  57,162,098.45  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 53,435,779.38  77,059,706.92  ราคาตลาด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 3,964,012.98  4,240,718.90 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  348,044.11  372,339.19 
 
5. เงินลงทุน 
 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 บาท 

 2564  2563 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 1,084,195,802.19  1,084,299,621.91  1,129,157,557.66  1,129,340,133.59 
หุนสามัญ        

เงินลงทุน 2,207,695,755.89  2,495,403,606.25  2,341,123,315.64  2,594,979,400.75 
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        

ใหยืมหลักทรัพย 155,491,868.33  157,196,400.00  159,463,806.15  147,607,400.00 

รวม 3,447,383,426.41  3,736,899,628.16  3,629,744,679.45  3,871,926,934.34 

 

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย (ผู

ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียกหลักประกัน

การใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอยละ 120 ของ

มูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนําเงินสดที่เปนหลักประกันดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชน โดยผูยืมตก

ลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย

ตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะวางหลักประกันเพิ่มใหมากกวา

หรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร

ระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาดของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการ 

 หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตามมูลคายุ ติธรรม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประกอบดวย 
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 2564  2563 

 

จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

  

จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

 

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 132,000  15,774,000.00  -  - 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 100,000  2,550,000.00  301,600  8,067,800.00 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 100,000  12,150,000.00  300,000  35,550,000.00 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 15,000 2,130,000.00  200,000 22,600,000.00 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 4,200  533,400.00  60,000  5,250,000.00 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 104,000 6,162,000.00  -  - 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 140,000 8,225,000.00  37,200 2,194,800.00 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) -  -  19,100  7,219,800.00 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 280,000  12,110,000.00  400,000  14,800,000.00 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 100,000  5,875,000.00  -  - 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 250,000 57,500,000.00  - - 

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 100,000  8,025,000.00  -  - 
บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 63,500  26,162,000.00  -  - 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) -  -  100,000  9,825,000.00 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  -  -  400,000  24,900,000.00 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  -  -  5,000,000  17,200,000.00 

   157,196,400.00    147,607,400.00 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน 

184,315,260.00 บาท และ 178,312,080.00 บาท คิดเปนรอยละ 117.25 และ 120.80 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด 

ตามลําดับ และกองทุนฯ มีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) เปนจํานวน 184,315,260.00 บาท และ 

178,312,080.00 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาว

ไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 4,189,848,211.05  3,048,700,039.05 

ขายเงินลงทุน 4,437,949,908.40  3,235,116,089.89 
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8. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 
 2564  2563 
 อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
 อัตรา

ดอกเบี้ย 
% 

 จํานวนเงิน 
บาท 

ประเภทออมทรัพย        
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 0.10  33,198,796.68  0.10  58,406,698.71 
รวม   33,198,796.68    58,406,698.71 

 

9. คาใชจาย 

 กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน

หนวยลงทุน ดังนี้ 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 1.25 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 

10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 บาท 

 2564  2563 

โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน    

 ณ วันตนป (242,182,254.89)  (758,690,996.88) 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ 

 ณ วันสิ้นป 

 

289,516,201.75 

  

242,182,254.89 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 47,333,946.86  (516,508,741.99) 

 

 รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการขายนั้น

ไดปรากฎอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แลว 
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11. การแบงปนสวนทุน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนไดจายเงินปนผล ดังนี้ 

วันปดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหนวยละ  (หนวย : บาท) รวม 

วันที่ 10 มกราคม 2563  ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที ่

31 ธันวาคม 2562 

 0.15 บาท  35,155,361.46 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่30 

มิถุนายน 2563 

 0.25 บาท  57,150,852.82 

วันที่ 12 มกราคม 2564  ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่

31 ธันวาคม 2563 

 0.15 บาท  33,631,833.09 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 

 0.20 บาท  43,626,148.16 

12. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

 12.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

 12.2 การประมาณมูลคายุติธรรม  

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินให

ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา 

กองทุนใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง

สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 

กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใช

ขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา

ความ แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง

เดียวกัน 

ระดับที่ 2 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง 

(ไดแก ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนัน้  

ระดับที่ 3 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่

ไมสามารถสังเกตได) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 2,652,600,006.25  -  -  2,652,600,006.25 

ตราสารหนี้ -  1,084,299,621.91  -  1,084,299,621.91 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2   ระดับที่ 3   รวม  

สินทรัพย        
ตราสารทุน 2,742,586,800.75  -  -  2,742,586,800.75 
ตราสารหนี้ -  1,129,340,133.59  -  1,129,340,133.59 

 
เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลอง

และถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองและตราสาร
อนุพันธที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้  

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาด
ที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐและ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูในกลุมนาลงทุน  

 
12.3 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยของกองทุนตาม
มูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด 
 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุน -  1,084,299,621.91 2,652,600,006.25 3,736,899,628.16 
เงินฝากธนาคาร 33,198,796.68  -  -  33,198,796.68 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        
 จากการใหยืมหลักทรัพย) 184,315,260.00  -  -  184,315,260.00 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  5,335.05  5,335.05 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  22,521,819.34  22,521,819.34 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

  
- 

  
114,256.61 

  
114,256.61 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

จากการใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

184,315,260.00 
  

184,315,260.00 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  1,995,955.77  1,995,955.77 
คาใชจายคางจาย -  -  4,273,874.51  4,273,874.51 
หน้ีสินอื่น -  -  263,897.31  263,897.31 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด 
 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุน -  1,129,340,133.59 2,742,586,800.75 3,871,926,934.34 
เงินฝากธนาคาร 58,406,698.71  -  -  58,406,698.71 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        
 จากการใหยืมหลักทรัพย) 178,312,080.00  -  -  178,312,080.00 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  961,227.36  961,227.36 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  597,661.80  597,661.80 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

  
- 

  
138,595.10 

  
138,595.10 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

จากการใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

178,312,080.00 
  

178,312,080.00 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  543,258.79  543,258.79 
คาใชจายคางจาย -  -  4,572,210.14  4,572,210.14 
หน้ีสินอื่น -  -  277,672.08  277,672.08 
 

 12.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด 

 ตารางตอไปนี้ไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ไมมีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินลงทุน 2,652,600,006.25  -  1,084,299,621.91  -  -  3,736,899,628.16 
เงินฝากธนาคาร -  33,198,796.68  -  -  -  33,198,796.68 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 
 จากการใหยืมหลักทรัพย) 

 
- 

  
184,315,260.00 

  
- 

  
- 

  
- 

  
184,315,260.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  5,335.05  -  -  5,335.05 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  22,521,819.34  -  -  22,521,819.34 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ 

ใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

114,256.61 
  

- 
  

- 
  

114,256.61 
หน้ีสินทางการเงิน            
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

184,315,260.00 
  

- 
  

- 
  

184,315,260.00 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 
-  -  1,995,955.77  -  -  1,995,955.77 

คาใชจายคางจาย -  -  4,273,874.51  -  -  4,273,874.51 
หน้ีสินอื่น -  -  263,897.31  -  -  263,897.31 
      

 
      

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ไมมีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินลงทุน 2,742,586,800.75  -  1,129,340,133.59  -  -  3,871,926,934.34 
เงินฝากธนาคาร -  58,406,698.71  -  -  -  58,406,698.71 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน            
 จากการใหยืมหลักทรัพย) -  178,312,080.00  -  -  -  178,312,080.00 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  961,227.36  -  -  961,227.36 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  597,661.80  -  -  597,661.80 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมจากการ 

ใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

138,595.10 
  

- 
  

- 
  

138,595.10 
หน้ีสินทางการเงิน            
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจาก

การใหยืมหลักทรัพย 
 

- 
  

- 
  

178,312,080.00 
  

- 
  

- 
  

178,312,080.00 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 
-  -  543,258.79  -  -  543,258.79 

คาใชจายคางจาย -  -  4,572,210.14  -  -  4,572,210.14 
หน้ีสินอื่น -  -  277,672.08  -  -  277,672.08 

 

12.5 ความเสี่ยงดานเครดิต  

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง 

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
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12.6 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

ไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน  

 

12.7 ความเสี่ยงดานตลาด  

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงิน

ลงทุน ดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ง

สภาวการณ ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับ ประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอัน

อาจทําให ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

 

12.8 การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ

กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

 
13. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีมติจายเงินปนผลกองทุนเปด 

JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ใน

อัตราหนวยละ 0.125 บาท จํานวนเงิน 26,480,327.86 บาท 

 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาหตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  1,084,299,621.91 28.64% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 2,652,600,006.25 70.06% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 217,519,391.73 5.75% 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 3,954,419,019.89 104.45% 
 เงินฝากธนาคาร 217,519,391.73 5.75% 
 พันธบัตร 1,084,299,621.91 28.64% 
 หุนสามัญ 2,652,600,006.25 70.06% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 610,310,342.50 16.12% 
 ขนสงและโลจิสติกส 328,031,195.00 8.67% 
 ธนาคาร 291,816,300.00 7.71% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 274,808,025.00 7.25% 
 พาณิชย 266,728,475.00 7.05% 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 150,009,200.00 3.96% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 148,222,018.75 3.91% 
 วัสดุกอสราง 135,215,800.00 3.57% 
 การแพทย 106,703,900.00 2.82% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 98,986,500.00 2.61% 
 บรรจุภัณฑ 86,784,100.00 2.29% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 80,957,850.00 2.14% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 74,026,300.00 1.96% 
 อืน่ๆ -168,212,911.64 -4.45% 
 ทรัพยสินอื่น 22,636,075.95 0.60% 
 หนี้สินอื่น -190,848,987.59 -5.05% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,786,206,108.25 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 พนัธบตัร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 1,085,000,000 1,084,299,621.91 28.64% 
 รวมพนัธบตัร 1,084,299,621.91 28.64% 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 184,320,024.59 4.87% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 33,199,367.14 0.88% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 217,519,391.73 5.75% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 16.12% 
 บมจ. ปตท. 8,338,300 316,855,400.00 8.37% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 3,425,150 156,700,612.50 4.14% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,158,935 136,754,330.00 3.61% 
 ขนสงและโลจิสติกส 8.67% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 4,170,400 254,394,400.00 6.72% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 4,462,100 37,704,745.00 1.00% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 3,843,000 35,932,050.00 0.95% 
 ธนาคาร 7.71% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 991,300 125,895,100.00 3.33% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 691,700 98,221,400.00 2.59% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 557,200 67,699,800.00 1.79% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.25% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 868,200 199,686,000.00 5.27% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส 936,100 75,122,025.00 1.98% 
 พาณิชย 7.05% 
 บมจ. ซีพี ออลล 2,622,400 154,721,600.00 4.09% 
 บมจ.เซ็นทรัล รเีทล คอรปอเรชั่น 1,760,600 56,339,200.00 1.49% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 3,839,150 55,667,675.00 1.47% 
 ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 3.96% 
 บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส 364,100 150,009,200.00 3.96% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 3.91% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 1,316,345 77,335,268.75 2.04% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 1,639,000 70,886,750.00 1.87% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 วัสดุกอสราง 3.57% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 350,300 135,215,800.00 3.57% 
 การแพทย 2.82% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,639,300 106,703,900.00 2.82% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 2.61% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 2,513,900 64,104,450.00 1.69% 
 บมจ. คาราบาวกรุป 291,900 34,882,050.00 0.92% 
 บรรจุภัณฑ 2.29% 
 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,253,200 86,784,100.00 2.29% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 2.14% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 752,700 44,597,475.00 1.18% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 618,900 36,360,375.00 0.96% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1.96% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,310,200 74,026,300.00 1.96% 
 รวมหุนสามญั 2,652,600,006.25 70.06% 
 ทรัพยสินอื่น 22,636,075.95 0.60% 
 หนี้สินอื่น -190,848,987.59 -5.05% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,786,206,108.25 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 213,435,988.1102 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 17.7393 
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ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าปรกนั วันครบกําหนด 
อนัดบัความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22106B   6 ม.ค. 65 GOV 255,000,000.00 254,982,884.71 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22113A   13 ม.ค. 65 GOV 100,000,000.00 99,984,155.94 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22127A   27 ม.ค. 65 GOV 150,000,000.00 149,948,302.76 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22303B   3 มี.ค. 65 GOV 200,000,000.00 199,841,358.81 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22310A   10 มี.ค. 65 GOV 40,000,000.00 39,965,749.90 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407A   7 เม.ย. 65 GOV 200,000,000.00 199,821,310.48 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A   12 พ.ค. 65 GOV 100,000,000.00 99,881,701.75 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22804A   4 ส.ค. 65 GOV 20,000,000.00 19,941,054.31 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22901A   1 ก.ย. 65 GOV 20,000,000.00 19,933,103.25 

10 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   

AA+(tha)  184,320,024.59 

11 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   

AA+(tha)  33,199,367.14 

12 หุนสามัญ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC    

868,200.00 199,686,000.00 

13 หุนสามัญ บมจ. ทาอากาศยานไทย AOT    

4,170,400.00 254,394,400.00 

14 หุนสามัญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL    

557,200.00 67,699,800.00 

15 หุนสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS    

4,639,300.00 106,703,900.00 

16 หุนสามัญ บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM    

4,462,100.00 37,704,745.00 

17 หุนสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTS    

3,843,000.00 35,932,050.00 

18 หุนสามัญ บมจ. คาราบาวกรุป CBG    

291,900.00 34,882,050.00 
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ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าปรกนั 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

19 หุนสามัญ บมจ. ซีพี ออลล CPALL    

2,622,400.00 154,721,600.00 

20 หุนสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF    

2,513,900.00 64,104,450.00 

21 หุนสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN    

1,310,200.00 74,026,300.00 

22 หุนสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น CRC    

1,760,600.00 56,339,200.00 

23 หุนสามัญ บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส DELTA    

364,100.00 150,009,200.00 

24 หุนสามัญ บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF    

3,425,150.00 156,700,612.50 

25 หุนสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO    

3,839,150.00 55,667,675.00 

26 หุนสามัญ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส INTUCH    

936,100.00 75,122,025.00 

27 หุนสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส IVL    

1,639,000.00 70,886,750.00 

28 หุนสามัญ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK    

691,700.00 98,221,400.00 

29 หุนสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย KTC    

752,700.00 44,597,475.00 

30 หุนสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปตอล MTC    

618,900.00 36,360,375.00 

31 หุนสามัญ บมจ. ปตท. PTT    

8,338,300.00 316,855,400.00 

32 หุนสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP    

1,158,935.00 136,754,330.00 

33 หุนสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC    

1,316,345.00 77,335,268.75 

34 หุนสามัญ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB    

991,300.00 125,895,100.00 

35 หุนสามัญ บมจ. ปูนซีเมนตไทย SCC    

350,300.00 135,215,800.00 

36 หุนสามัญ บมจ. ปูนซีเมนตไทย SCGP    

1,253,200.00 86,784,100.00 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค�าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
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BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

นาเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับท่ีต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

ของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม  2564  สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละตอปของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 48,320.53 1.2460 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,037.38 0.0267 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 4,242.59 0.1094 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 213.75 0.0055 

รวมคาใชจายทั้งหมด1 53,814.25 1.3876 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 3,878,140,381.27 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 108.04% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02 (886,568.19 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1  มกราคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
 คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  142,613.16  16.09 

2 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  87,932.23  9.92 

3 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  232,129.38  26.18 

4 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  13,939.13  1.57 

5 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  128,810.35  14.53 

6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)  116,545.97  13.15 

7 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  39,722.56  4.48 

8 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  89,477.50  10.09 

9 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  35,397.91  3.99 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 886,568.19   100.00 

 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ 259,822.41 บาท   
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

สําหรับรอบปบัญชี 2564  (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
5 นายเมธวัฒน วองกิจ 
6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities Europe Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

32 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 JP Morgan Securities LLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

42 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 
 

Societe Generale Corporate & Investment 
Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

60 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

61 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

62 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

63 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

64 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

65 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

66 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

67 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

68 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

69 UOB Kay Hian Holdings Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

70 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

71 Westpac Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดงันั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่วกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกจิการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง) 

- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกนิ 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกดิ dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต�ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 
20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่มีเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณเีปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทีเ่กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน 

- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคีวามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรอืวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบญัชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอื่นๆ   ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. ทาอากาศยานไทย AOT 22 ม.ค. 64 1 1 5 0 1 

2 บมจ. ปูนซิเมนตไทย SCC 31 มี.ค. 64 1 1 6 0 0 

3 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC 29 มี.ค. 64 1 1 5 0 1 

4 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 30 มี.ค. 64 1 1 6 1 1 

5 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 5 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

6 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

7 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO 8 เม.ย. 64 1 1 9 0 0 

8 บมจ. เมืองไทย แคปปตอล MTC 20 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

9 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

10 บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) AWC 23 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

11 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 30 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

12 บมจ. ปตท. PTT 9 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

13 บมจ. คาราบาวกรุป CBG 22 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

14 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF 9 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

15 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 12 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

16 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM 28 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

17 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 23 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

18 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 9 เม.ย. 64 1 1 5 0 1 

19 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส IVL 27 เม.ย. 64 1 1 10 0 1 

20 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 9 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

21 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF 30 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

22 บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน TRUE 28 เม.ย. 64 1 1 6 0 0 

23 บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร BJC 22 เม.ย. 64 1 1 9 0 1 

24 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 7 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 

25 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF 25 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

26 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส BTS 19 ก.ค. 64 1 1 14 0 1 

27 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 26 ส.ค. 64 1 1 1 0 0 

28 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 1 ต.ค. 64 1 1 3 0 1 

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

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

หมายเหตุ *     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก 
 ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

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

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. ทาอากาศ
ยานไทย 

 AOT 22 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 บมจ. ปูนซิเมนตไทย   SCC 31 มี.ค. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 
2564 

 0 0  

3 
บมจ. แอดวานซ 
 อินโฟร เซอรวิส 

 ADVANC 29 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 30 มี.ค. 64 
การประชุมสามํญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วารท่ี 7 พิจารณา
อนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน
ตําแหนงตามวาระ
ประจําป 2564/ 
วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

1 1 

นายสมประสงค 
บุญยะชัย เปน
กรรมการใน
บริษัทจด
ทะเบียนเกิน 6 
แหง 

5 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ(ถามี) 

0 1  

6 
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

7 
บมจ. โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร 

 HMPRO 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

8 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 20 เม.ย. 64 
การประชุมสํามัญ 
ผูถือประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจํารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

9 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 198 

 0 0  

10 
บริษัท แอสเสท 
เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

 AWC 23 เม.ย. 64 
การปรชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

 

 



 

50 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

11 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

12 บมจ. ปตท.  PTT 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

13 
บมจ. คาราบาว 
กรุป 

 CBG 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

 0 0  

14 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

15 
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 BBL 12 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป  
ครั้งท่ี 28 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  

16 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

17 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 23 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 
2564 

 0 0  

18 
บมจ. กรุงเทพดุสิต
เวชการ 

 BDMS 9 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

19 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอรส 

 IVL 27 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนของบริษัท 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

20 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 109 

วาะท่ี 10 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ (ถามี) 

0 0  

21 
บมจ. เจริญ 
โภคภัณฑอาหาร 

 CPF 30 เม.ย. 64 
การประชถมสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

22 
บมจ. ทรู 
คอรปอเรช่ัน 

 TRUE 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

 

 



 

51 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

23 
บมจ. เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

 BJC 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาะท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

24 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 7 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

25 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 25 มิ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

26 
บมจ. บีทีเอส กรุป 
โฮลด้ิงส 

 BTS 19 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

27 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 26 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

28 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 1 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

29 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

30 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 15 พ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

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

 

 

 

4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 ไมมี 

 


