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1 กองทนุเปิด JUMBO25 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี 7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป  ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปท่ีผานมา ยังคงไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของ COVID-19 แตดวย
ภาพของการผอนคลายมาตรการล็อคดาวนรวมถึงผลกระทบดังกลาวก็ยังเปนประโยชนตอบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึง
ในคร่ึงหลังของป 2564 การแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมสงสัญญาณท่ีดีข้ึนและมีการผอนคลายการล็อคดาวนมากข้ึน ทําให
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 25  เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน 5.15% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี SET50 TRI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 11.76% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิด JUMBO25 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปด JUMBO 25  เพือ่การเลีย้งชพี 

 

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 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนเปด JUMBO 25  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 
บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการ 

 

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 25 เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง และมีการ
จายหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 
management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

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

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของ
หลักทรัพย (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลกัทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทา
การปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพยปละ 2 คร้ังในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน 
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ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) แตอาจทาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

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) 33.2397 38.2294 37.9777 39.8227 32.7613 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 34.9522 33.2397 38.2294 37.9777 39.8227 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +5.15% -13.02% +0.66% -4.65% +21.55% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +11.76% -12.38% +5.29% -5.24% +21.52% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,246 3,637 3,318 2,773 2,199 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,249 3,246 3,637 3,318 2,773 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 3,257 3,091 3,519 3,035 2,341 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -164 +87 +289 +703 +106 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 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) (2 ธ.ค. 47) 

กองทุนเปด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ +0.56% +1.54% +5.15% -2.72% +7.60% 

เกณฑมาตรฐาน ** +2.83% +5.04% +11.76% +1.02% +8.35% 

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได
เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2565 
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 3,235,527,920.25 3,234,657,491.70 

เงินฝากธนาคาร 32,612,669.07 45,903,550.49 

หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 6 225,889,488.00 173,932,680.00 

ลูกหนี้

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 29,305.67 1,128,398.36 

จากการขายหนวยลงทุน 1,132,594.60 1,752,723.69 

จากการใหยืมหลักทรัพย 152,659.93 171,182.67 

รวมสินทรัพย 3,495,344,637.52 3,457,546,026.91 

หนี้สิน 7

ภาระผูกพันที่ตองคืนหลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 6 225,889,488.00 173,932,680.00 

เจาหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน 8,997,772.88 28,561,743.47 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 7,691,217.77 5,676,970.41 

คาใชจายคางจาย 5 3,635,933.89 3,743,719.90 

หนี้สินอื่น 209,008.20 206,605.49 

รวมหนี้สิน 246,423,420.74 212,121,719.27 

สินทรัพยสุทธิ 3,248,921,216.78 3,245,424,307.64 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 929,565,579.01 976,404,394.85 

กาํไรสะสม 

บัญชีปรับสมดลุ 1,180,101,084.85 1,298,087,141.39

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 1,139,254,552.92 970,932,771.40 

สินทรัพยสุทธิ 3,248,921,216.78 3,245,424,307.64 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 34.9509 33.2385 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 92,956,557.5352 97,640,439.1367 

บาท
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 88,465,922.82 83,894,075.21 

รายไดดอกเบ้ีย 506,742.39 699,893.76 

รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 6 1,330,597.40 1,828,319.23 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 813,027.50 1,042,017.31 

รวมรายได 91,116,290.11 87,464,305.51 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 40,580,855.72 38,511,808.96 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,045,461.76 992,158.06 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 3,563,038.20 3,371,804.21 

รวมคาใชจาย 45,189,355.68 42,875,771.23 

รายไดสุทธิ 45,926,934.43 44,588,534.28 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,227,548.94) (26,392,858.08) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 123,622,396.03 (495,514,019.75) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 122,394,847.09 (521,906,877.83) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 168,321,781.52 (477,318,343.55) 

บาท
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 168,321,781.52 (477,318,343.55) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 324,120,325.00 564,032,361.73 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (488,945,197.38) (477,906,480.27) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 3,496,909.14 (391,192,462.09) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 3,245,424,307.64 3,636,616,769.73 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,248,921,216.78 3,245,424,307.64 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 97,640,439.1367 95,129,709.5272 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 9,401,276.6492 17,355,542.2092 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (14,085,158.2507) (14,844,812.5997) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 92,956,557.5352 97,640,439.1367 

หนวย

บาท
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หุนสามัญ

ธนาคาร 35 5 ,944,65 0.00 11.00

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 679,700 82,583,550.00 2.55

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 843,700 119,805,400.00 3.70

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,209,100 153,555,700.00 4.75

อาหารและเครื่องดื่ม 120,745 ,620.00 3.74

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 356,100 42,553,950.00 1.32

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3,066,340 78,191,670.00 2.42

วัสดุกอสร าง 164,937,800.00 5 .10

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 427,300 164,937,800.00 5.10

บรรจุภัณฑ 105 ,85 5 ,5 5 0.00 3.27

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 1,528,600 105,855,550.00 3.27

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 180,786,116.25 5 .5 9

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 1,999,200 86,465,400.00 2.67

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1,605,459 94,320,716.25 2.92

พาณิชย 325 ,343,769.5 0 10.05

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 3,198,700 188,723,300.00 5.83

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 2,147,500 68,720,000.00 2.12

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  จํากัด (มหาชน) 4,682,791 67,900,469.50 2.10

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 335 ,176,45 0.00 10.36

บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1,058,900 243,547,000.00 7.53

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 1,141,800 91,629,450.00 2.83

เงินทุนและหลักทรัพย 98,747,800.00 3.05

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 754,900 44,350,375.00 1.37

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 918,100 54,397,425.00 1.68
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 183,010,400.00 5 .66

บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 444,200 183,010,400.00 5.66

พลังงานและสาธารณูปโภค 744,421,819.5 0 23.01

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 4,177,890 191,138,467.50 5.91

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 10,170,600 386,482,800.00 11.94

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,413,564 166,800,552.00 5.16

การแพทย 130,15 2,400.00 4.02

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 5,658,800 130,152,400.00 4.02

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 90,292,65 0.00 2.79

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 1,598,100 90,292,650.00 2.79

ขนสงและโลจิสติกส 400,112,895 .00 12.36

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 5,086,800 310,294,800.00 9.59

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,442,600 45,989,970.00 1.42

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 4,687,500 43,828,125.00 1.35

รวมหุนสามัญ 3,235 ,5 27,920.25 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,008,222,5 72.35  บาท) 3,235 ,5 27,920.25 100.00
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หุนสามัญ

ธนาคาร 328,499,400.00 10.15

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 792,700 93,934,950.00 2.90

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 983,900 111,180,700.00 3.44

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,410,100 123,383,750.00 3.81

อาหารและเครื่องดื่ม 187,496,295 .00 5 .80

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 415,300 47,551,850.00 1.47

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3,576,140 95,661,745.00 2.96

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1,247,400 44,282,700.00 1.37

วัสดุกอสร าง 188,35 7,400.00 5 .82

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 498,300 188,357,400.00 5.82

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 195 ,808,05 1.5 0 6.06

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 2,331,600 86,269,200.00 2.67

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1,872,459 109,538,851.50 3.39

พาณิชย 349,961,95 1.70 10.82

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร  จํากัด (มหาชน) 1,664,400 57,837,900.00 1.79

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 3,730,500 217,301,625.00 6.72

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  จํากัด (มหาชน) 5,461,491 74,822,426.70 2.31

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 339,914,012.00 10.5 1

บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1,234,900 217,342,400.00 6.72

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 1,331,600 74,902,500.00 2.32

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 13,857,300 47,669,112.00 1.47

เงินทุนและหลักทรัพย 5 1,943,600.00 1.61

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 880,400 51,943,600.00 1.61
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กองทุนเปด JUMBO 25  เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค 832,989,695 .5 0 25 .75

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 4,872,590 166,886,207.50 5.16

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 11,861,700 504,122,250.00 15.58

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,648,664 161,981,238.00 5.01

การแพทย 137,273,760.00 4.24

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 6,599,700 137,273,760.00 4.24

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 149,5 94,746.00 4.62

บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 13,289,100 60,598,296.00 1.87

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 1,863,800 88,996,450.00 2.75

ขนสงและโลจิสติกส 472,818,5 80.00 14.62

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 5,932,600 369,304,350.00 11.42

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6,347,600 52,685,080.00 1.63

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 5,465,500 50,829,150.00 1.57

รวมหุนสามัญ 3,234,65 7,491.70 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,130,974,5 39.83 บาท) 3,234,65 7,491.70 100.00
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กองทนุเปด JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนด
อายุโครงการ กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวย
ลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและ
นายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายเนนการลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและหรือหุน
บุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือก
หลักทรัพย โดยไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับ
ตัวแปร (Structured Note) 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใช
ราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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หลักทรัพยท่ีใหยืมภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

กองทุนไดรับผลตอบแทนจากการใหยืมหลักทรัพยในรูปของคาธรรมเนียมการใหยืม และไดรับชดเชยรายไดดอกเบ้ียหรือ
เงินปนผลท่ีเกิดจากหลักทรัพยท่ีใหยืม กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 686,004,906.44 367,982,709.19 

ขายเงินลงทุน 807,529,324.98 241,445,136.66 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการ 40,580,855.72  38,511,808.96 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3,563,038.20  3,371,804.21 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ซื้อเงินลงทุน -  633,630.00 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  5,922,427.00 ราคาตลาด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 3,359,320.70   3,458,906.57 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 294,951.60   303,695.35 

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

กองทุนไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทจัดการตกลงจะใหยืมหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ และไดเรียก
หลักประกันจากผูยืมเพ่ือเปนหลักประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยหลักประกันตองเปนเงินสด และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน 
และตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวามูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยในอัตราสวนท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.ล.ต. 
และขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญา โดยผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากหลักประกันท้ังหมดเปนของกองทุน บริษัทจัดการจะ
คิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันในอัตราท่ีไดตกลงกัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืมตามราคาตลาด
ของวันทําการกอนหนาวันคํานวณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หลักทรัพยท่ีใหยืมมีมูลคายุติธรรมจํานวน 188.37 ลานบาท และ 144.90 ลาน
บาท และมูลคาของเงินสดท่ีนํามาเปนหลักประกันจํานวน 225.89 ลานบาท และ 173.93 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเงินสด
ดังกลาวกองทุนมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปลงทุนเพ่ือหารายไดใหกับกองทุน โดยไดนําเงินดังกลาวฝากธนาคารไว
ตางหาก เพ่ือคืนใหกับผูยืมหลักทรัพย 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดย
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใช
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ี
เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี
เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 
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ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 3,235,527,920.25   -  -  3,235,527,920.25  

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุน 3,234,657,491.70 -  -  3,234,657,491.70 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีสภาพคลองท่ีซื้อขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึน
อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  3,235,527,920.25   3,235,527,920.25  

เงินฝากธนาคาร 32,612,669.07  -  -  32,612,669.07  
หลักประกันจากการให 

ยืมหลักทรัพย 225,889,488.00 - - 225,889,488.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 29,305.67 29,305.67 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  1,132,594.60 1,132,594.60 

ลูกหน้ีจากการใหยืมหลักทรัพย - - 152,659.93 152,659.93 

หน้ีสินทางการเงิน        
ภาระผูกพันท่ีตองคืน 

หลักประกันจากการใหยืม 
หลักทรัพย - - 

 

225,889,488.00 

 

225,889,488.00 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - -  8,997,772.88  8,997,772.88 
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน - - 
 

7,691,217.77 
 

7,691,217.77 

คาใชจายคางจาย - -  3,635,933.89  3,635,933.89 

หน้ีสินอ่ืน - -  209,008.20  209,008.20 

 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  3,234,657,491.70  3,234,657,491.70 

เงินฝากธนาคาร 45,903,550.49  -  -  45,903,550.49 
หลักประกันจากการให 

ยืมหลักทรัพย 173,932,680.00 - 
  

- 
  

173,932,680.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    
ลูกหน้ีจากเงินปนผล 

และดอกเบ้ีย - 
 

- 
  

1,128,398.36 
  

1,128,398.36 

สินทรัพยทางการเงิน        

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  1,752,723.69  1,752,723.69 

ลูกหน้ีจากการใหยืมหลักทรัพย -  -  171,182.67  171,182.67 

หน้ีสินทางการเงิน        

ภาระผูกพันท่ีตองคืน 
หลักประกันจากการใหยืม 
หลักทรัพย - 

 

- 

  

 

173,932,680.00 

  

 

173,932,680.00 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  -  28,561,743.47  28,561,743.47 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 
หนวยลงทุน - 

 

- 

  

5,676,970.41 

  

5,676,970.41 

คาใชจายคางจาย -  -  3,743,719.90  3,743,719.90 

หน้ีสินอ่ืน -  -  206,605.49  206,605.49 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสีย่งดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ันจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตรา
สารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2565 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 3,235,527,920.25 99.61% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 258,531,462.74 7.96% 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 3,494,059,382.99 107.57% 
 เงินฝากธนาคาร 258,531,462.74 7.96% 
 หุนสามัญ 3,235,527,920.25 99.61% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 744,421,819.50 22.91% 
 ขนสงและโลจิสติกส 400,112,895.00 12.32% 
 ธนาคาร 355,944,650.00 10.96% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 335,176,450.00 10.32% 
 พาณิชย 325,343,769.50 10.02% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 183,010,400.00 5.63% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 180,786,116.25 5.56% 
 วัสดุกอสราง 164,937,800.00 5.08% 
 การแพทย 130,152,400.00 4.01% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 120,745,620.00 3.72% 
 บรรจุภัณฑ 105,855,550.00 3.26% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 98,747,800.00 3.04% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 90,292,650.00 2.78% 
 อืน่ๆ -245,138,166.21 -7.57% 
 ทรัพยสินอ่ืน 1,285,254.53 0.04% 
 หน้ีสินอ่ืน -246,423,420.74 -7.61% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,248,921,216.78 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 258,531,462.74 7.96% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 258,531,462.74 7.96% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 22.91% 
 บมจ. ปตท. 10,170,600 386,482,800.00 11.90% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 4,177,890 191,138,467.50 5.88% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,413,564 166,800,552.00 5.13% 
 ขนสงและโลจิสติกส 12.32% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 5,086,800 310,294,800.00 9.55% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 5,442,600 45,989,970.00 1.42% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 4,687,500 43,828,125.00 1.35% 
 ธนาคาร 10.96% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 1,209,100 153,555,700.00 4.73% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 843,700 119,805,400.00 3.69% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 679,700 82,583,550.00 2.54% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.32% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,058,900 243,547,000.00 7.50% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 1,141,800 91,629,450.00 2.82% 
 พาณิชย 10.02% 
 บมจ. ซีพี ออลล 3,198,700 188,723,300.00 5.81% 
 บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 2,147,500 68,720,000.00 2.12% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 4,682,791 67,900,469.50 2.09% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 5.63% 
 บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส 444,200 183,010,400.00 5.63% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 5.56% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1,605,459 94,320,716.25 2.90% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 1,999,200 86,465,400.00 2.66% 
 วัสดุกอสราง 5.08% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 427,300 164,937,800.00 5.08% 
 การแพทย 4.01% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 5,658,800 130,152,400.00 4.01% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.72% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 3,066,340 78,191,670.00 2.41% 
 บมจ. คาราบาวกรุป 356,100 42,553,950.00 1.31% 
 บรรจุภัณฑ 3.26% 
 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,528,600 105,855,550.00 3.26% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 3.04% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 918,100 54,397,425.00 1.67% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 754,900 44,350,375.00 1.37% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2.78% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,598,100 90,292,650.00 2.78% 
 รวมหุนสามญั 3,235,527,920.25 99.61% 
 ทรัพยสินอ่ืน 1,285,254.53 0.04% 
 หน้ีสินอ่ืน -246,423,420.74 -7.61% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,248,921,216.78 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 92,956,557.5352 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 34.9509 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย JUMBO 25 เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 40,580.86 1.2460 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,045.46 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 3,563.04 0.1094 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 45,189.36 1.3875 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 3,256,963,401.45 บาท 

 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 21.06% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03% (848,885.38 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1  มกราคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย คานายหนา 
 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 225,753.00 26.60 

2 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 22,456.80 2.65 

3 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 110,996.23 13.08 

4 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 158,601.54 18.68 

5 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 60,946.47 7.18 

6 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 91,971.56 10.83 

7 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 22,685.35 2.67 

8 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน) 23,606.57 2.78 

9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 131,867.86 15.53 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 848,885.38 100.00 
 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยท่ีกองทุนไดรับ 813,027.50 บาท 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO25 เพือ่การเลีย้งชพี 

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

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

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

ธุรกรรมกับบุคคลเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 
 

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ไมมี 
 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
5 นายเมธวัฒน วองกิจ 
6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก
คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี
ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 

1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ

ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ

เงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเปนกรรมการเกิน 6 

บริษัท (กําหนดข้ึนภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอ่ืน 

เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพ่ิมทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา

เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน

กรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ

กระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
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(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 

- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด

ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต�ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาท่ีมีการขออนุมัติแผน) เกิน 

20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 

ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพ่ิม

ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน หรือ

การทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี

เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 

(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 

(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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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 
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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 พิจารณา
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  
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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  

 

 



 

39 กองทนุเปิด JUMBO25 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

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 

 

 


