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1 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

วันท่ี   1 กันยายน 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดฟนตัวข้ึนหลังจากลงไปทําจุดตํ่าสุดในเดือนมีนาคม 2563 
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพ่ือถือครองเงินสดมากข้ึน 
หลังจากน้ัน ตลาดข้ึนไปแตะระดับ 1600 จุด และปดท่ีระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเร่ืองการเปดประเทศ 
และแผนการกระจายวัคซีนท่ีเปนรูปเปนรางมากข้ึน กอนประเทศไทยจะเร่ิมเขาสูการระบาดระลอก 3 และนําไปสูการปดเมือง
บางสวนอีกคร้ัง เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค  

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมเขา
สูชวงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุงความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีชะลอลง และ นโยบายการเงิน
ท่ีเขมงวดข้ึน 

สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เพ่ิมข้ึน 6.12% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 10.16% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ จากการผอนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ี
รัฐบาลออกมาอยางตอเน่ือง โดยในระยะขางหนา จะมีแหลงเงินทุนใหมจาก พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพ่ิมเติม 5 
แสนลานบาท หลังจากท่ี พ.ร.ก.ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ 1 ลานลานบาทถูกอนุมัติไปเกือบท้ังหมดแลว ดานรัฐบาลได
ยกการกระจายวัคซีนเปนวาระแหงชาติ เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติภายใน 120 วัน ตาม
เปาหมายของนายกรัฐมนตรี โดยเร่ิมจากจังหวัดภูเก็ต แตอยางไรก็ตาม ยังคงเปนเปาหมายท่ีทาทาย เน่ืองจากจํานวนผูติดเชื้อ
ในประเทศยังคงอยูในระดับสูงตอเน่ืองสวนทางกับการฉีดวัคซีนท่ียังลาชา และแผนการจัดหาวัคซีนท่ียังมีความไมแนนอน 
นอกจากน้ี หลายประเทศยังมีนโยบายระมัดระวังเร่ืองการเดินทางออกมาทองเท่ียวในตางประเทศ 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดฟนตัวข้ึนหลังจากลงไปทําจุดตํ่าสุดในเดือนมีนาคม 2563 
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพ่ือถือครองเงินสดมากข้ึน 
หลังจากน้ัน ตลาดข้ึนไปแตะระดับ 1600 จุด และปดท่ีระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเร่ืองการเปดประเทศ 
และแผนการกระจายวัคซีนท่ีเปนรูปเปนรางมากข้ึน กอนประเทศไทยจะเร่ิมเขาสูการระบาดระลอก 3 และนําไปสูการปดเมือง
บางสวนอีกคร้ัง เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค  

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมเขา
สูชวงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุงความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีชะลอลง และ นโยบายการเงิน
ท่ีเขมงวดข้ึน 

 

กองทุนเปด JUMBO 25 

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และ
การควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวาง วันที่  
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปด JUMBO 25 
 
วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผล
ประกอบการท่ีเปนกําไร และมีการจายหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 
management/index tracking) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
 



5 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปน
ผล สภาพคลองของหลักทรัพย และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการ
จะทําการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพยปละ 2 คร้ังในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน 
 
ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) แตอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ 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 ม.ิย. 

64 
30 ม.ิย. 

63 
28 ม.ิย. 

62 
29 ม.ิย. 

61 
30 ม.ิย. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671 33.4387 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +6.12% -21.71% +10.53% +11.46% +12.65% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +10.16% -20.39% +12.75% +8.83% +12.83% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 6,611 7,790 5,907 3,203 3,001 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,209 6,611 7,790 5,907 3,203 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 4,992 7,120 7,206 4,564 3,063 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -2,386 +619 +1,173 +2,439 -163 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.33% 0.18% 0.17% 0.21% 0.22% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO 25 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (9 ก.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO 25 -5.07% +3.80% +6.12% -2.87% +8.33% 

เกณฑมาตรฐาน ** -1.11% +6.40% +10.16% -0.45% +8.50% 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ 

 กองทุนเปด JUMBO 25 

 

ความเหน็ 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ                    งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2564 ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

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  

 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญขาพเจาตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา

วาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน

ตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมได

เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี  

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม

แนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือ
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ถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให

กองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได

วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได

พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายสุวัฒน  มณีกนกสกุล 
 

 

  

 (นายสุวัฒน  มณีกนกสกุล) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8134 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพย     

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.2, 5 4,076,970,174.15  5,990,650,631.90 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมืหลักทรัพย     

 แสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.4, 5, 6 78,432,535.25   519,179,550.00 

เงินฝากธนาคาร 8 66,383,827.27  114,932,542.65 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) 3.4, 6 95,065,734.90  644,131,200.00 

ลูกหน้ี     

 จากดอกเบ้ียและเงินปนผล  11,143.26  69,579.45 

 จากการขายหนวยลงทุน  5,265,642.22  1,643,335.25 

 คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย  48,026.20  347,206.68 

รวมสินทรัพย  4,322,177,083.25  7,270,954,045.93 

หน้ีสิน     

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 3.4, 6 95,065,734.90  644,131,200.00 

เจาหน้ี     

 จากการซื้อเงินลงทุน  14,043,306.19  - 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  1,080,405.23  10,058,741.98 

คาใชจายคางจาย  3,258,280.33  5,207,884.81 

หน้ีสินอ่ืน  200,435.39  210,969.38 

รวมหน้ีสิน  113,648,162.04  659,608,796.17 

สินทรัพยสุทธ ิ  4,208,528,921.21  6,611,345,249.76 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

สินทรัพยสุทธ ิ     

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  1,092,911,102.95  1,822,015,995.71 

กําไรสะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 1,132,454,022.74  2,794,068,157.63 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  1,983,163,795.52  1,995,261,096.42 

สินทรัพยสุทธิ   4,208,528,921.21  6,611,345,249.76 

     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 3.8  38.5075   36.2858 

  (ป 2564 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 109,291,110.1121 หนวย)   

  (ป 2563 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 182,201,599.4285 หนวย)  
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 1) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 

   มูลคายุติธรรม  รอยละของ 

 จํานวนหนวย  (บาท)  มูลคาเงินลงทุน 

 หุนสามัญ      

  อาหารและเคร่ืองด่ืม      

 บริษัท คาราบาวกรุป จาํกัด (มหาชน) 516,000.00  73,014,000.00 1.76 

   บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 4,443,540.00  117,753,810.00 2.83 

   190,767,810.00 4.59 

  ธนาคาร      

   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  985,000.00    111,305,000.00   2.68  

   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  1,222,600.00    144,266,800.00   3.47  

   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  1,752,200.00    171,715,600.00   4.13  

   427,287,400.00 10.28 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,330,600.00  89,150,200.00  2.15  

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 1,094,100.00  62,910,750.00  1.51  

   152,060,950.00 3.66 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ      

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  2,897,200.00    118,060,900.00   2.84  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)  2,326,522.00    137,264,798.00   3.30  

   255,325,698.00 6.14 

  วัสดุกอสราง      

   บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 619,300.00   267,537,600.00  6.44 

    267,537,600.00  6.44 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย      

 บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 16,511,500.00  71,659,910.00  1.72  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2,315,900.00  121,584,750.00  2.93  

   193,244,660.00 4.65 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 2) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
 
   มูลคายุติธรรม  รอยละของ 

 จํานวนหนวย  (บาท)  มูลคาเงินลงทุน 

  พลังงานและสาธารณูปโภค      

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 14,683,900.00  576,343,075.00  13.87  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  

(มหาชน) 

 

2,048,636.00 

  

239,690,412.00 

 

 5.77  

 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

(มหาชน) 

 

6,054,220.00 

  

207,357,035.00 

 

4.99  

   1,023,390,522.00 24.63 

  พาณิชย      

   บริษัท เบอรลี่ ยคุเกอร จํากัด (มหาชน)  2,068,100.00    71,866,475.00   1.73 

   บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  4,635,200.00    278,112,000.00   6.69 

   บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  6,785,901.00    97,716,974.40   2.35  

   447,695,449.40 10.77 

  การแพทย      

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 8,200,200.00  188,604,600.00 4.54 

   188,604,600.00 4.54 

  ขนสงและโลจิสติกส      

   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  7,371,300.00    457,020,600.00   11.00  

 บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

  

7,886,900.00  

   

64,278,235.00  

 

1.55  

   บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  6,792,100.00    63,506,135.00   1.53  

   584,804,970.00 14.08 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) 

  

1,534,400.00  

  

 262,382,400.00  

 

 6.31  

   บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  1,654,600.00    107,549,000.00   2.59  

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 17,217,500.00  54,751,650.00  1.32  

   424,683,050.00 10.22  

 รวมหุนสามัญ   4,155,402,709.40 100.00 

   รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,412,912,968.75 บาท)   4,155,402,709.40 100.00 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

รายไดจากการลงทุน 3.1    

 รายไดดอกเบ้ีย  921,382.74  1,975,546.83 

 รายไดเงินปนผลรับ  107,108,911.90  227,090,192.38 

 รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย  2,449,233.94  3,242,608.64 

 รายไดอ่ืน  5,119,495.80  6,711,500.30 

  รวมรายได  115,599,024.38  239,019,848.15 

คาใชจาย 3.1    

 คาธรรมเนียมการจัดการ  9 40,312,852.22  57,717,782.74 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  9 1,598,570.12  2,288,747.22 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  9 5,441,089.30  7,771,758.27 

 คาใชจายภาษีเงินได   505,592.54  704,651.51 

  รวมคาใชจาย  47,858,104.18  68,482,939.74 

รายไดสุทธิ   67,740,920.20  170,536,908.41 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  3.1 (697,613,074.14)  (67,320,414.22) 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3.1, 10 617,774,853.04  (1,894,706,794.10) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน 

 และท่ียังไมเกิดข้ึน  

 

(79,838,221.10)  (1,962,027,208.32) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  (12,097,300.90)  (1,791,490,299.91) 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสทุธ ิ

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

 บาท 

 2564  2563 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก    

การดําเนินงาน (12,097,300.90)  (1,791,490,299.91) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,363,426,291.73  3,662,139,450.12 

 การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  (3,754,145,319.38)  (3,049,371,851.42) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (2,402,816,328.55)  (1,178,722,701.21) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 6,611,345,249.76  7,790,067,950.97 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 4,208,528,921.21  6,611,345,249.76 

    

 หนวย 

 2564  2563 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน    

 (มูลคาหนวยละ 10 บาท)     

 หนวยลงทุน ณ วันตนป 182,201,599.4285  167,740,389.3413 

 บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 37,715,528.8852  92,046,447.4622 

 หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป (110,626,018.2016)  (77,585,237.3750)

 หนวยลงทุน ณ วันปลายป 109,291,110.1121  182,201,599.4285 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

วนัที ่30 มถินุายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปด JUMBO 25 
 กองทุนเปด JUMBO 25 (JUMBO 25 Fund) มีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการ

ลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผลประกอบการท่ีเปนกําไรและมีการจายหรือประกาศท่ีจะจาย
ปนผล กองทุนจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมท้ังสิ้น 2,000 ลานบาท 
แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน หนวยลงทุนละ 10 บาท 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายเนนการลงทุนในหุนเต็มอัตรา 
(Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือ หุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย เกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free 
Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทําการปรับเปลี่ยน 
รายชื่อหลักทรัพยปละ 2 คร้ัง ในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน โดยไมลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Note) ท้ังน้ี กองทุนอาจทํา
ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 
 
2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน 
 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สําหรับเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวไมไดกําหนดไว กองทุนจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทุนใช เปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 2.2 แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีเร่ิมใชในปปจจุบัน 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลทําใหมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เร่ืองการบัญชีสําหรับกิจการท่ี
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ข้ึนมาเพ่ือใหกองทุนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีน้ี โดยไมอางอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดไว สวน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนดไวใหกองทุนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 
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แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลในการจัดทํางบการเงินและ
ยังไดกําหนดสวนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนําเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ท้ังน้ี 
แนวปฏิบัติทางบัญชีมีขอกําหนดบางประการท่ีแตกตางไปจากขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ท่ีกองทุนเคยปฏิบัติ โดยในการเปลี่ยนมาใชแนวปฏิบัติทางบัญชีเปนคร้ังแรกน้ัน แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดให
กองทุนใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ไมตองปรับยอนหลัง 

ท้ังน้ีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินน้ี 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังน้ี 

 ดอกเบ้ียรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีพึงไดรับ 
 ดอกเบ้ียรับจากการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหน้ีตามระยะเวลาท่ีเหลือของตรา

สารหน้ี โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรับ 
 กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ี

จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
 กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปน

รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 3.1.2 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 

3.2 การวัดมูลคาเงินลงทุน 
การรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรก 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุน ประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 
การวัดมูลคาภายหลัง 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศแสดงตามมูลคายุติธรรม 
โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในตางประเทศถือตามราคามูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีประกาศโดยบริษัทจัดการของ
กองทุนน้ัน 
 เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยคํานวณจากอัตรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามลําดับดังน้ี 
 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรับมูลคายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรท่ีมีอายุตํ่ากวา 90 วัน คํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนเม่ืออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรืออัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดมาสําหรับตราสารท่ีจะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับต้ังแตวันท่ีลงทุน 
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สวนมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนจะพิจารณาจากมูลคาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยน้ัน กําไร (ขาดทุน) จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 3.3     เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 สินทรัพยทางการเงินจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หน้ีสินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
 

3.4 การใหยืมหลักทรัพย 
 กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม
มูลคายุติธรรมและเงินสดท่ีรับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม
หลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ต้ังแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพ่ือใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคท่ี
วางไว ท้ังน้ีรวมถึงคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 

 ในกรณีท่ีขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผูถือหนวยลงทุน จะทําใหผูถือหนวยเกิดความไม

เทาเทียมกัน กองทุนตองบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพ่ือใหผูถือหนวยมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกองทุนเทาเทียมกัน ไม

วาผูถือหนวยลงทุนน้ันจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหน่ึงของกําไรสะสม 

 

 3.7 การแบงปนสวนทุน  

 กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีกองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลน้ันจะจายเปนเงินสด ในกรณีท่ี

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลท่ีให ณ วันท่ีท่ีกําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากน้ี กองทุนตองบันทึกเพ่ิมมูล

คาท่ีตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามสัดสวนท่ีควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลน้ันเปนการขาย 
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 3.8 สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 

 กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป 

 

 3.9 ภาษีเงินได 

 ตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง

ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบ้ียพันธบัตร 

ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสาร

แสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวาราคา

ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ 

 

3.10 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดง

ในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังตอไปน้ี 

 
 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด      
คาธรรมเนียมการจัดการ 40,312,852.23  57,717,782.74  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5,441,089.30  7,771,758.27  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   
 ซื้อเงินลงทุน -  82,776,541.00  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน -  110,136,573.00  ราคาตลาด 
บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด      

ซื้อเงินลงทุน -  55,145,727.27  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 96,285,184.70  52,506,084.15  ราคาตลาด 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 
 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,853,482.54  4,497,920.01 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  385,634.37  605,649.55 

 

5. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดวย 
 บาท 

 2564  2563 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 

หุนสามัญ        

 เงินลงทุน 4,338,272,104.62  4,076,970,174.15  6,826,008,301.13  5,990,650,631.90 

 หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย 74,640,864.13  78,432,535.25  559,106,993.16  519,179,550.00 

 รวม 4,412,912,968.75  4,155,402,709.40  7,385,115,294.29  6,509,830,181.90 

 

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 

(ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียก

หลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ท้ังน้ีหลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอย

ละ 120 ของมูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนําเงินสดท่ีเปนหลักประกันดังกลาวไปแสดงหา

ผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดท่ีเปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกัน

สําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญาหน้ี และเม่ือหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยท่ียืม ผูยืมจะ

วางหลักประกันเพ่ิมใหมากกวาหรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับ

อัตรา MLR ตอป หรืออัตราดอกเบ้ียตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคา

ตลาดของวันทําการกอนหนาหน่ึงวันทําการหรือคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาซื้อขายคร้ังลาสุดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันทําการ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสัญญาท่ีผูยืมทํากับผูใหกูยืม 

 หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดวย 
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 2564  2563 

 จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

 จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) -  -  307,200.00  32,870,400.00 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) -  -  130,000.00  12,122,500.00 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) -  -  261,900.00  18,987,750.00 
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 32,000.00  4,528,000.00  -  - 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 173,500.00  4,597,750.00  -  - 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 24,000.00  10,368,000.00  30,000.00  11,040,000.00 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 72,800.00  4,295,200.00  -  - 

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  -  2,000,000.00  6,800,000.00 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 65,900.00  7,710,300.00   330,000.00   30,277,500.00 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 256,000.00  5,888,000.00  -  - 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) -  -   587,200.00  108,632,000.00 
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 51,600.00  3,354,000.00  -  - 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 212,000.00  3,052,800.00  -  - 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 163,400.00  6,658,550.00  -  - 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 20,800.00  1,393,600.00  -  - 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 385,000.00  22,137,500.00   757,200.00   39,374,400.00 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 129,893.00 4,448,835.25   4,000,000.00 151,000,000.00 
บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) - -   200,000.00  7,900,000.00 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) -  -   1,300,000.00  88,075,000.00 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) -  -     200,000.00   12,100,000.00 

   78,432,535.25    519,179,550.00 

 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีเจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน 

95,065,734.90 บาท และ 644,131,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 121.21 และ 124.07 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด 

ตามลําดับ และมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) รวมดอกเบ้ียรับเปนจํานวน 95,065,734.90 บาท และ 

644,131,200.00 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปลงทุนเพ่ือหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาว

ไวตางหากเพ่ือคืนใหผูยืม 

 

7. ขอมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังน้ี 
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 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 693,183,631.15  1,842,721,503.96 

ขายเงินลงทุน 2,967,772,882.55  1,105,778,519.24 

 

8. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดังน้ี 

 2564  2563 

 อัตราดอกเบ้ีย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

 อัตราดอกเบ้ีย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

ประเภทออมทรัพย        

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 0.10  66,383,827.27  0.10  114,932,542.65 

 รวม   66,383,827.27    114,932,542.65 

 

9. คาใชจาย 
 กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน

หนวยลงทุน ดังน้ี 
 คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.8125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคาสินทรัพย

สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 
 

10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 
 บาท 

 2564  2563 

โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจาก 
เงินลงทุน ณ วันตนป 

 
875,285,112.39 

 
(1,019,421,681.71)

กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ    
 ณ วันสิ้นป (257,510,259.35)  (875,285,112.39)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 617,774,853.04  (1,894,706,794.10)

 
 รายการกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึน ณ วันตนปบางสวนเก่ียวของกับเงินลงทุนท่ีไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการขาย

น้ันไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ีแลว 
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11. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 11.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเคร่ืองมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
 

 11.2 การประมาณมูลคายุติธรรม  
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน

โดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใช
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี
เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา
ความ แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

ระดับท่ี 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยาง
เดียวกัน 

ระดับท่ี 2 ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก 
ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย
น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

ระดับท่ี 3 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ี
ไมสามารถสังเกตได)  

 บาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย        
ตราสารทุน 4,155,402,709.40  -  -  4,155,402,709.40 

 
 บาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย        
ตราสารทุน 6,509,830,181.90  -  -  6,509,830,181.90 

 
เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

และถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีสภาพคลองและตราสาร
อนุพันธท่ีซื้อขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี  
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 11.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบ้ีย 
 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
ตารางตอไปน้ี ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยของกองทุนตาม

มูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 อัตราดอกเบ้ียปรับขึ้น
ลงตามราคาตลาด 

 อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

 ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  4,076,970,174.15  4,076,970,174.15 
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  78,432,535.25  78,432,535.25 
เงินฝากธนาคาร 66,383,827.27  -  -  66,383,827.27 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        
 จากการใหยืมหลักทรัพย) 95,065,734.90  -  -  95,065,734.90 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  11,143.26  11,143.26 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  5,265,642.22  5,265,642.22 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย -  -  48,026.20  48,026.20 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

จากการใหยืมหลักทรัพย 
 

-  
 

- 
  

95,065,734.90 
  

95,065,734.90 
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  14,043,306.19  14,043,306.19 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  1,080,405.23  1,080,405.23 
คาใชจายคางจาย -  -  3,258,280.33  3,258,280.33 
หน้ีสินอื่น -  -  200,435.39  200,435.39 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  5,990,650,631.90  5,990,650,631.90 
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  519,179,550.00  519,179,550.00 
เงินฝากธนาคาร 114,932,542.65  -  -  114,932,542.65 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        
 จากการใหยืมหลักทรัพย 644,131,200.00  -  -  644,131,200.00 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  69,579.45  69,579.45 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  1,643,335.25  1,643,335.25 
ลูกหน้ีคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย -  -  347,206.68  347,206.68 
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หน้ีสินทางการเงิน 
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

 จากการใหยืมหลักทรัพย -  - 
  

644,131,200.00 
  

644,131,200.00 
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  10,058,741.98  10,058,741.98 
คาใชจายคางจาย -  -  5,207,884.81  5,207,884.81 
หน้ีสินอื่น -  -  210,969.38  210,969.38 

 11.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงท่ีกองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาท่ี
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเม่ือครบกําหนด 

 ตารางตอไปน้ีไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ี 
 

 
  

 
 
 
 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 ไมมีกําหนด 
ระยะเวลา 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน 
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม 

4,076,970,174.15  - - - - 4,076,970,174.15 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม 

- 78,432,535.25 - - - 78,432,535.25 

เงินฝากธนาคาร - 66,383,827.27 - - - 66,383,827.27 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
 การใหยืมหลักทรัพย) 

 
- 

 
95,065,734.90 

 
- 

 
- 

 
- 

 
95,065,734.90 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 11,143.26 - - 11,143.26 
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 5,265,642.22 - - 5,265,642.22 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ 
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
- 

 
48,026.20 

 
- 

 
- 

 
48,026.20 

หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน 
 จากการใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
95,065,734.90 

 
-  

 
- 

 
- 

 
95,065,734.90 

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 14,043,306.19  - - 14,043,306.19 
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 

- 
 

- 
 1,080,405.23  

- - 
1,080,405.23 

คาใชจายคางจาย - - 3,258,280.33 - - 3,258,280.33 
หนี้สินอ่ืน - - 200,435.39 - -  200,435.39 
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ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

 ไมมีกําหนด 
ระยะเวลา 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน   
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม 

5,990,650,631.90  - - - - 5,990,650,631.90 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม 

- 519,179,550.00 - - - 519,179,550.00 

เงินฝากธนาคาร - 114,932,542.65 - - - 114,932,542.65 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
 การใหยืมหลักทรัพย) 

 
- 

 
644,131,200.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
644,131,200.00 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 69,579.45 - - 69,579.45 
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 1,643,335.25 - - 1,643,335.25 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ 
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
- 

 
347,206.68 

 
- 

 
- 

 
347,206.68 

หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน 
 จากการใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

644,131,200.00 
- 

 
- 

 
- 

 
644,131,200.00 

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน - - 10,058,741.98 - -  10,058,741.98 
คาใชจายคางจาย - - 5,207,884.81 - -  5,207,884.81 
หนี้สินอ่ืน - - 210,969.38 - - 210,969.38 

 
 11.5 ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

 
 11.6 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

ไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ันจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน  
 

 11.7 ความเสี่ยงดานตลาด  
 กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ ดังกลาว
อาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ ประเภทของ
ธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําให ราคาของตรา
สารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 
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 11.8  การบริหารความเสี่ยง 
กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ

กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  0.00 0.00% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 

 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับ 0.00 0.00% 
 ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 
 หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 4,155,402,709.40 98.74% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิ 4,316,863,414.83 102.58% 
 เงินฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84% 
 หุนสามัญ 4,155,402,709.40 98.74% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,023,390,522.00 24.32% 
 ขนสงและโลจิสติกส 584,804,970.00 13.90% 
 พาณิชย 447,695,449.40 10.64% 
 ธนาคาร 427,287,400.00 10.15% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 424,683,050.00 10.09% 
 วัสดุกอสราง 267,537,600.00 6.36% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 255,325,698.00 6.07% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 193,244,660.00 4.59% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 190,767,810.00 4.53% 
 การแพทย 188,604,600.00 4.48% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 152,060,950.00 3.61% 
 อืน่ๆ -108,334,493.62 -2.58% 
 ทรัพยสินอ่ืน 5,313,668.42 0.13% 
 หน้ีสินอ่ืน -113,648,162.04 -2.71% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 4,208,528,921.21 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 95,075,121.50 2.26% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 66,385,583.93 1.58% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 24.32% 
 บมจ. ปตท. 14,683,900 576,343,075.00 13.69% 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 2,048,636 239,690,412.00 5.70% 

 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 6,054,220 207,357,035.00 4.93% 

 ขนสงและโลจิสติกส 13.90% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 7,371,300 457,020,600.00 10.86% 

 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 7,886,900 64,278,235.00 1.53% 

 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 6,792,100 63,506,135.00 1.51% 

 พาณิชย 10.64% 
 บมจ. ซีพี ออลล 4,635,200 278,112,000.00 6.61% 

 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 6,785,901 97,716,974.40 2.32% 

 บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร 2,068,100 71,866,475.00 1.71% 

 ธนาคาร 10.15% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 1,752,200 171,715,600.00 4.08% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,222,600 144,266,800.00 3.43% 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 985,000 111,305,000.00 2.64% 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.09% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,534,400 262,382,400.00 6.23% 

 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 1,654,600 107,549,000.00 2.56% 

 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 17,217,500 54,751,650.00 1.30% 

 วัสดุกอสราง 6.36% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 619,300 267,537,600.00 6.36% 

 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 6.07% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2,326,522 137,264,798.00 3.26% 

 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 2,897,200 118,060,900.00 2.81% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4.59% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,315,900 121,584,750.00 2.89% 

 บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 16,511,500 71,659,910.00 1.70% 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.53% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 4,443,540 117,753,810.00 2.80% 

 บมจ. คาราบาวกรุป 516,000 73,014,000.00 1.73% 

 การแพทย 4.48% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 8,200,200 188,604,600.00 4.48% 

 เงินทุนและหลักทรัพย 3.61% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 1,330,600 89,150,200.00 2.12% 

 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 1,094,100 62,910,750.00 1.49% 

 รวมหุนสามญั 4,155,402,709.40 98.74% 
 ทรัพยสินอ่ืน 5,313,668.42 0.13% 

 หน้ีสินอ่ืน -113,648,162.04 -2.71% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 4,208,528,921.21 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 109,291,110.1121 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 38.5075 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO 25 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 40,312.85 0.8082 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,598.57 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 5,441.09 0.1091 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 505.59 0.0101 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 47,858.10 0.9595 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 เทากับ 4,987,834,361.06 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 13.90% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04 ( 1,805,395.22 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย  คานายหนา 
 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 444,648.42 24.63 

2. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 352,630.66 19.53 

3. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 194,772.97 10.79 

4. บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 188,854.96 10.46 

5. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 173,785.30 9.63 

6. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 160,254.74 8.88 

7. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 145,035.50 8.03 

8. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 97,244.18 5.38 

9. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 48,168.49 2.67 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 1,805,395.22 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO25 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564  (ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปด JUMBO25 มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม 

โดยถือ 40.07% 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (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 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 
5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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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) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 
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- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(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. รายงานสรุปเก่ียวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน (ระหวางวันท่ี 1 ก.ค.2563 – 30 มิ.ย.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. ปตท. PTT 3 ก.ค. 63 1 1 5 0 1 

2 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 2 ก.ค. 63 1 1 4 0 1 

3 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 10 ก.ค. 63 1 1 7 0 1 

4 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 16 ก.ค. 63 1 1 7 0 0 

5 บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร BJC 9 ก.ค. 63 1 1 5 0 1 

6 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO 10 ก.ค. 63 1 1 8 0 1 

7 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 10 ก.ค. 63 1 1 5 0 1 

8 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส BTS 20 ก.ค. 63 1 1 13 0 1 

9 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC 23 ก.ค. 63 1 1 5 0 1 

10 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM 20 ก.ค. 63 1 1 7 0 1 

11 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 24 ก.ค. 63 1 1 8 0 1 

12 บมจ. โอสถสภา OSP 3 ส.ค. 63 1 1 5 0 0 

13 บมจ. เมืองไทย แคปปตอล MTC 17 ส.ค. 63 1 1 8 0 1 

14 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF 27 ส.ค. 63 1 1 3 0 1 

15 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 27 ต.ค. 63 1 1 2 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 30 เม.ย. 64 1 1 5 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. คาราบาวกรุป CBG 22 เม.ย. 64 1 1 8 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 *** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ 
 จัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน 
(ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 บมจ. ปตท.  PTT 3 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 6 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. กรุงเทพ 
ดุสิตเวชการ 

 BDMS 2 ก.ค. 63 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 
2563 

 วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

3 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 10 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 16 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

 0 0  

5 
บมจ. เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

 BJC 9 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2563 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

6 
บมจ. โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร 

 HMPRO 10 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

7 
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 BBL 10 ก.ค. 63 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป  
ครั้งท่ี 27 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 0 1  

8 
บมจ. บีทีเอส กรุป 
โฮลด้ิงส 

 BTS 20 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 15 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

9 
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส 

 ADVANC 23 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

10 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 20 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ (ถา
มี) 

0 1  

11 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 24 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2563 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

12 บมจ. โอสถสภา  OSP 3 ส.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

 0 0  

13 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 17 ส.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

14 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 27 ส.ค. 63 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2563 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

15 
บริษัท เจริญ 
โภคภัณฑอาหาร 
จํากัด (มหาชน) 

 CPF 27 ต.ค. 63 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2563 

วาระท่ี 2 พิจารณา
อนุมัติการเขาซ้ือ
ธุรกิจสุกรในประเทศ
จีนโดยบริษัทยอย ซ่ึง
เขาขายเปนการทํา
รายการการไดมาซ่ึง
สินทรัพยและรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน 

0 0  

16 
บมจ. ทา 
อากาศยานไทย 

 AOT 22 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

17 
บมจ. ปูนซิเมนต
ไทย 

 SCC 31 มี.ค. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2564  

 0 0  

18 
บมจ. แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส 

 ADVANC 29 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

19 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 30 มี.ค. 64 
การประชุมสามํญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วารท่ี 7 พิจารณา
อุมัติเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน
ตําแหนงตามวาระ
ประจําป 2564/ วาระ
ท่ี 8 พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

1 1 

นายสมประสงค 
บุญยะชัย เปน
กรรมการในบริษัท
จดทะเบียนเกิน 6 
แหง 

20 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ(ถามี) 

0 1  

 

 



44 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

21 
บมจ. โฮม 
โปรดักส เซ็นเตอร 

 HMPRO 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

22 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 20 เม.ย. 64 
การประชุมสํามัญ 
ผูถือประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

23 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 198 

 0 0  

24 
บริษัท แอสเสท 
เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

 AWC 23 เม.ย. 64 
การปรชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

25 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

26 
บมจ. คาราบาว 
กรุป 

 CBG 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

 0 0  

27 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

28 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

29 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 23 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป 2564  

 0 0  

30 
บมจ. กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ 

 BDMS 9 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564  

วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

31 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอรส 

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

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

32 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 109 

วาะท่ี 10 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ (ถามี) 

0 0  

33 
บมจ. เจริญ 
โภคภัณฑอาหาร 

 CPF 30 เม.ย. 64 
การประชถมสามัญผู
ถือหุนครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

34 
บมจ. ทรู 
คอรปอเรช่ัน 

 TRUE 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

 



45 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

35 
บมจ. เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

 BJC 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาะท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

36 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

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

วาระท่ี 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

37 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี ดีเวลล
อปเมนท 

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

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

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

 

 

 

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

 ไมมี 

 


