กองทุนเปด JUMBO25
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
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วันที่ 5 กันยายน 2562
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 1 ปที่ผานมา ตลาดไดรับผลกระทบในเชิงลบในชวงครึ่งปหลังของป 2561 จาก
ทิศทางดอกเบี้ยที่กลับมาเปนขาขึ้นของฝงสหรัฐฯ กอนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวก ในชวงครึ่งแรกของป 2562 จากการ
เห็นสัญญาณการผอนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางกลุมประเทศพัฒนาแลว โดยมีปจจัยลบจากประเด็นสงคราม
การคาระหวาง สหรัฐฯ-จีน มากระทบตลาดเปนระยะ ๆ ขณะที่การเมืองในประเทศสงสัญญาณบวกตอตลาด หลังจากที่ประเทศ
ไทยไดรัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งนักลงทุนคาดหวังถึงนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมาชว ยลด
ผลกระทบของเศรษฐกิจที่สงสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะจากภาคการสงออก ทั้งนี้ในชวง 6 เดือนแรกของป นักลงทุนตางชาติ
กลับมาลงทุนในตลาดหุนไทย โดยมียอดซื้อสุทธิ 4 หมื่นลานบาท หลังจากที่มียอดขายสุทธิตอเนื่องในชวงป 2560 - 2561
สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2562 เพิ่มขึ้น 10.53% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.75%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
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รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป 2562 มีแนวโนมชะลอตัวลงตอเนื่อง จากเศรษฐกิจในกลุมประเทศพัฒนาแลว ที่อยูในชวง
ปลายวัฏจักรขาขึ้น ความกังวลในตลาดการเงินโลกสําหรับโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มสูงขึ้นจากสงครามการคา
สหรัฐฯ-จีนที่กลับมาปะทุอีกครั้ง การเจรจาเพื่อยุติสงครามการคายังเปนเรื่องทาทายและทางการสหรัฐฯ มีแนวโนมพรอมใช
มาตรการทางภาษีเพื่อกดดันจีนตอเนื่อง จึงทําใหการเจรจาสงครามการคายังมีความไมแนนอนอยูมาก ในอีกดานธนาคาร
กลางในกลุมประเทศพัฒนาแลวแสดงทาทีเตรียมพรอมในการกระตุนเศรษฐกิจหากภาวะเศรษฐกิจแยลงมากกวาคาด โดยรวม
เศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุนและจีน แมตองเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แตภาค
บริการ เชน คาปลีก อสังหาริมทรัพย ฯลฯ ยังมีแนวโนมเติบโตทรงตัว อีกทั้งตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกรงจากอัตราการ
วางงานที่มีแนวโนมอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ ย งสํ า คั ญ สํ า หรั บ เศรษฐกิ จโลกมี 3 ประการ ได แ ก 1) สงครามการค า 2) การชะลอตั ว ของกลุ ม ประเทศ
เศรษฐกิจหลัก 3) ปญหาภูมิรัฐศาสตรโดยเฉพาะ Brexit
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา ตลาดไดรับกระทบในเชิงลบในชวงครึ่งปหลังของป 2561 จาก
ทิศทางดอกเบี้ยที่กลับมาเปนขาขึ้นของฝงสหรัฐฯ กอนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวก ในชวงครึ่งแรกของป 2562 จากการ
เห็นสัญญาณการผอนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางกลุ มประเทศพัฒนาแลว โดยมีปจจัยลบจากประเด็น
สงครามการคาระหวาง สหรัฐฯ-จีน มากระทบตลาดเปนระยะๆ ขณะที่การเมืองในประเทศสงสัญญาณบวกตอตลาด หลังจากที่
ประเทศไทยไดรัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งนักลงทุนคาดหวังถึงนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะมาชวย
ลดผลกระทบของเศรษฐกิจที่สงสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะจากภาคการสงออก ทั้งนี้ในชวง 6 เดือนแรกของป นักลงทุน
ตางชาติกลับมาลงทุนในตลาดหุนไทย โดยมียอดซื้อสุทธิ 4 หมื่นลานบาท หลังจากที่มียอดขายสุทธิตอเนื่องในชวงป 2560 2561
ผูจัดการกองทุน ประเมินว าทิศ ทางการลงทุ นในตลาดหุ นไทยป 2562 ยังคงมีความนาสนใจจากการเติ บโตของ
เศรษฐกิจรวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงเติบโตในระดับสูง นอกจากนี้ความเสี่ยงจากปจจัยตางประเทศที่เคย
กังวลมีแนวโนมชะลอลง
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กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยที่กองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปด JUMBO 25
วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง
มีผลประกอบการที่เปนกําไร และมีการจายหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุง หวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีทผี่ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไมไดจดั ทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
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รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปน
ผล สภาพคลองของหลักทรัพย และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการ
จะทําการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพยปละ 2 ครั้งในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) แตอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
28 มิ.ย. 29 มิ.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
62
61

30 มิ.ย.
60

30 มิ.ย.
59

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

42.0322

37.6671

33.4387

34.8559 37.6671

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

46.4435

42.0322

37.6671

33.4387 34.8559

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

+10.53% +11.46%

+12.65%

-4.07% +2.22%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

+12.75%

+8.83%

+12.83%

-4.68% +2.03%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

5,907

3,203

3,001

2,965

3,203

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

7,790

5,907

3,203

3,001

2,965

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

7,206

4,564

3,063

2,777

2,978

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+1,173

+2,439

-163

+151

-3

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.17%

0.21%

0.22%

0.11%

0.24%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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30 มิ.ย.
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JB25

400.00%

Benchmark 1 Return
363.00%
350.64%

350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
10-Sep-04

28-Jun-19

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป
รอยละตอป
(29 มี.ค. 62)
(28 ธ.ค. 61)
(29 มิ.ย. 61)
+5.88%
+10.78%
+10.53%
กองทุนเปด JUMBO 25
เกณฑมาตรฐาน **

+6.45%

+12.12%

+12.75%

ยอนหลัง 3 ป
(30 มิ.ย. 59)
+11.60%

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(9 ก.ย. 47)
+10.90%

+11.49%

+10.70%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปิ ด JUMBO25

รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปด JUMBO 25
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ
กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน
วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุน
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไม
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่น
มีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอข อเท็จจริงอั น เป น
สาระสําคัญขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน
งบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความ
เสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุน

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง
ของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง
หรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเ พียงพอ ความเห็นของขาพเจา จะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่ องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได
พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน มณีกนกสกุล

(นายสุวัฒน มณีกนกสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

11 กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมื หลักทรัพย
ตามมูลคายุติธรรม
3.3, 4, 6
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 176,242,642.82 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทากับ 109,476,402.14 บาท)
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
3.2, 4
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 6,539,250,080.97 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทากับ 5,252,473,079.25 บาท)
เงินฝากธนาคาร
7
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย)
3.3, 6
ลูกหนี้
จากการขายหนวยลงทุน
จากดอกเบี้ยคางรับ
จากการใหยืมหลักทรัพยคางรับ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
3.3, 6
เจาหนี้
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2562

2561

204,355,200.00

104,625,120.00

7,530,559,205.50

5,769,381,345.40

85,139,017.83
244,653,780.00

112,584,154.97
130,531,320.00

173,094.80
49,692.37
148,820.10
8,065,078,810.60

2,446,429.95
37,904.76
56,322.87
6,119,662,597.95

244,653,780.00

130,531,320.00

24,032,868.84
5,970,889.28
353,321.51
275,010,859.63
7,790,067,950.97

75,068,063.78
2,349,710.71
4,535,547.97
267,834.96
212,752,477.42
5,906,910,120.53

กองทุนเปด JUMBO 25
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)

2562
1,677,403,894.44

1,405,362,048.01

3.7

3,786,751,396.33
2,325,912,660.20
7,790,067,950.97

3,069,471,614.60
1,432,076,457.92
5,906,910,120.53

3.4

46.4412

42.0312

(ป 2562 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 167,740,389.3413 หนวย)
(ป 2561 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 140,536,204.7173 หนวย)

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2561

กองทุนเปด JUMBO 25
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย
รายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหนวยลงทุน
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี่ กิดขึ้นจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมตนป
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายป

กองทุนเปิ ด JUMBO25

หมายเหตุ
3.1

2562

2561

1,518,336.57
214,504,880.85
1,682,181.05
7,222,448.86
224,927,847.33

1,248,895.06
133,943,853.31
1,350,816.31
7,108,038.32
143,651,603.00

8
8
8

58,332,851.08
2,313,137.31
7,854,577.89
183.05
68,500,749.33
156,427,098.00

36,945,366.30
1,465,035.46
4,974,731.27
43,385,133.03
100,266,469.97

3.1
3.1, 9

53,487,986.03
507,364,697.70
560,852,683.73
717,279,781.73

140,368,637.40
30,544,610.89
170,913,248.29
271,179,718.26

10

3,069,471,614.60
717,279,781.73
3,786,751,396.33

2,798,291,896.34
271,179,718.26
3,069,471,614.60

3.3

กองทุนเปด JUMBO 25
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยสทุ ธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562

2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพยสุทธิทเี่ กิดจากการดําเนินงาน

156,427,098.00
53,487,986.03
507,364,697.70
717,279,781.73

100,266,469.97
140,368,637.40
30,544,610.89
271,179,718.26

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ออกจําหนายระหวางป
หัก มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหวางป
บวก การเปลี่ยนแปลงทีเ่ พิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

950,894,916.10
(678,853,069.86)
272,041,846.24
893,836,202.47
1,165,878,048.71

1,090,149,805.04
(535,240,050.85)
554,909,754.19
1,877,407,240.66
2,432,316,994.85

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

1,883,157,830.44
5,906,910,120.53
7,790,067,950.97

2,703,496,713.11
3,203,413,407.42
5,906,910,120.53
หนวย

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก หนวยลงทุนที่ออกจําหนายระหวางป
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นป

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2562
140,536,204.7173
95,089,491.6096
(67,885,306.9856)
167,740,389.3413

2561
85,045,229.3158
109,014,980.4518
(53,524,005.0503)
140,536,204.7173

กองทุนเปด JUMBO 25
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิ
จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การจําหนายเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้คาธรรมเนียมจากการใหยมื หลักทรัพยคางรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2561

717,279,781.73

271,179,718.26

(2,342,773,012.23)
1,042,717,755.86

(3,287,299,472.10)
773,482,497.09

(114,122,460.00)
2,273,335.15
(11,787.61)

12,068,160.00
(2,227,024.73)
8,317.72

(92,497.23)

60,734.66

114,122,460.00
(75,068,063.78)
21,683,158.13
1,435,341.31
85,486.55
(53,487,986.03)
(507,364,697.70)
(1,193,323,185.85)

(12,068,160.00)
75,068,063.78
(14,508,834.11)
2,110,372.78
125,916.84
(140,368,637.40)
(30,544,610.89)
(2,352,912,958.10)

กองทุนเปด JUMBO 25
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหนายหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป ประกอบดวย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2561

4,193,859,957.49
(3,027,981,908.78)
1,165,878,048.71
(27,445,137.14)
112,584,154.97
85,139,017.83

4,769,647,015.92
(2,337,330,021.07)
2,432,316,994.85
79,404,036.75
33,180,118.22
112,584,154.97

85,139,017.83

112,584,154.97

กองทุนเปด JUMBO 25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 1)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
อัตราสวน %
หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

4.49

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

13.47

วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

5.87

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

5.72

พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

12.48

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

10.82

กองทุนเปิ ด JUMBO25

จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

6,901,340
3,701,670

194,962,855.00
151,768,470.00
346,731,325.00

1,529,800
1,918,000
2,721,300

301,370,600.00
360,584,000.00
379,621,350.00
1,041,575,950.00

961,700

453,922,400.00
453,922,400.00

4,499,600
3,613,522

211,481,200.00
231,265,408.00
442,746,608.00

3,209,800
7,199,300
10,539,701

162,094,900.00
619,139,800.00
184,444,767.50
965,679,467.50

2,382,800
2,569,700
26,742,200

519,450,400.00
161,248,675.00
156,441,870.00
837,140,945.00

กองทุนเปด JUMBO 25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 2)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

อัตราสวน
%
1.24

5.50

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

4.86

รวมเงินลงทุนในหุนสามัญ
(ราคาทุน 6,715,492,723.79 บาท)*

1,699,100

95,999,150.00
95,999,150.00

22,891,200
3,181,636
1,635,000

1,115,946,000.00
429,520,860.00
108,727,500.00
1,654,194,360.00

12,562,000
584,100

326,612,000.00
98,712,900.00
425,324,900.00

3,596,800
9,576,800

269,760,000.00
106,302,480.00
376,062,480.00

11,449,000
12,249,800
9,532,300

841,501,500.00
139,647,720.00
114,387,600.00
1,095,536,820.00

21.39

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

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

จํานวนหนวย

บาท
มูลคายุติธรรม

14.16

100.00

7,734,914,405.50

* เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไดรวมหลักทรัพยที่ใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม
204,355,200.00 บาท (ตามที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
สําหรับแตละปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด
รายไดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม
เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายไดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2561

2560

2559

2558

2557

42.0312

37.6671

33.4387

34.8559

34.0992

33.1959

0.9585
0.3292

0.9515
2.8027

0.8915
0.7306

0.8557
(0.1589)

0.8174
(1.7015)

0.8851
0.0726

3.1223

0.6099

2.6063

(2.1140)

1.6408

(0.0544)

4.4100
46.4412

4.3641
42.0312

4.2284
37.6671

(1.4172)
33.4387

0.7567
34.8559

0.9033
34.0992

กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ (ตอ)
สําหรับแตละปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562
อัตราสวนของการเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงานตอมูลคาสินทรัพยสทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหวางงวด (%)

2561
9.95

2560
5.94

12.11

2559
(4.10)

2558

2557
2.56

3.32

อัตราสวนการเงินทีส่ ําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ ําคัญ
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
อัตราสวนของรายไดสุทธิจากการลงทุนตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
2.17
2.20
2.47
2.72
2.34
2.76
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด * (%)
46.98
88.97
46.42
45.37
74.95
37.18
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท)
7,206,034,711.67 4,563,973,595.30 3,046,345,224.75 2,776,674,987.06 2,977,714,575.94 2,731,982,986.66
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท)
7,790,067,950.97 5,906,910,120.53 3,203,413,407.42 3,000,522,142.31 2,965,367,820.68 2,895,414,544.46
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือปลายงวด (หนวย)
167,740,389.3413 140,536,204.7173 85,045,229.3158 89,731,828.0643 85,074,866.9488 84,911,404.5906
ขอมูลเพิ่มเติม :* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด ไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อและขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคํานวณโดยใชวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
1. ลักษณะของกองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนเปด JUMBO 25 (JUMBO 25 Fund) มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการ
ลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผลประกอบการที่เปนกําไรและมีการจายหรือประกาศที่จะจาย
ปนผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้ น 2,000 ลานบาท
แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน หนวยลงทุนละ 10 บาท
กองทุนจัดการโดยมีนโยบายเนนการลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญ
และ/หรือ หุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เขาเกณฑในการคัดเลือก
หลักทรัพย เกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจายเงินปนผล
หรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยใน
แตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทําการปรับเปลี่ยน รายชื่อหลักทรัพยปละ 2 ครั้ง ในวันทําการแรกของ
เดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน โดยไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มี
ลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทําธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน
2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําขึ้นและนําเสนอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตรา
สารหนี้ โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริง
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทจี่ ะไดรับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่
จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวธิ ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.1.2 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
3.2

การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด (รวมสิทธิในหุนปนผล) ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขาย
คลองรองรับแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันที่วัด
คาเงินลงทุน
เงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใหสิทธิในการซื้อหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แสดงในมูลคา
ยุติธรรม โดยใชราคาหลักทรัพยที่จะไดจากการใชสิทธิหักดวยราคาในการใชสิทธิ ทั้งนี้จะตองไมต่ํากวาศูนย
กรณีไมมีราคาซื้อขายจะแสดงในราคาที่บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย (Market Maker) เสนอ กําไรหรือขาดทุน
จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่
จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ย

3.3

การใหยืมหลักทรัพย
กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม
มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม
หลักทรัพยในงบดุล รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาในงบกําไร
ขาดทุน

3.4

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป

3.5

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝายบริหารตองใชการประมาณและ
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

3.6

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

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
3.7

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนของกําไรสะสมที่ยังไมไดแบงสรร
ณ วันที่เกิดรายการของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

3.8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2560 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ผูบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรับ ปรุง ใหม
ดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ

4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย
บาท
2562
ราคาทุน
ห ลั ก ท รั พ ย ใ ห ยื ม ต า ม สั ญ ญ า ใ ห ยื ม
หลักทรัพย
176,242,642.82
หุนสามัญ
6,539,250,080.97
รวม
6,715,492,723.79

2561
มูลคายุติธรรม

204,355,200.00
7,530,559,205.50
7,734,914,405.50

ราคาทุน

109,476,402.14
5,252,473,079.25
5,361,949,481.39

มูลคายุติธรรม

104,625,120.00
5,769,381,345.40
5,874,006,465.40

5. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯ ไดซื้อและขายเงินลงทุนระหวางป โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 เปนจํานวนเงิน 2,342.77 ลานบาท และ 1,042.72 ลานบาท และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปนจํานวน
เงิน 3,287.30 ลานบาท และ 773.48 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 32.51 และ 14.47 ในป 2562 และ 72.03
และ 16.95 ในป 2561 ตามลําดับ สําหรับมูลคาการซื้อและขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย
(ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียก
หลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอย
ละ 120 ของมู ล ค า ธุ ร กรรมให ยื ม หลั ก ทรั พ ย ผู ยื ม ยิ น ยอมให ผู ใ ห ยื ม นํ า เงิ น สดที่ เ ป น หลั ก ประกั น ดั ง กล า วไปแสดงหา
ผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกัน
สําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ํากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะ
วางหลักประกันเพิ่มใหมากกวาหรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับ
อัตรา MLR ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคา
ตลาดของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการหรือคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันทําการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาที่ผูยืมทํากับผูใหกูยืม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย
2562
จํานวนหลัก
มูลคายุติธรรม
ทรัพยที่ยืม
(บาท)
(หนวย)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
225,600
44,443,200.00
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
120,000
22,560,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
100,000
13,950,000.00
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
22,400
10,572,800.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
41,800
2,675,200.00
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
100,000
2,600,000.00
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
120,000
8,820,000.00
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
920,000
10,488,000.00
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
60,000
13,080,000.00
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
246,000
4,305,000.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
125,200
5,884,400.00
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
20,000
222,000.00
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
39,600
2,237,400.00
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
4,868,100
58,417,200.00
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
100,000
4,100,000.00
204,355,200.00
กองทุนเปิ ด JUMBO25

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
6,100
50,000
20,000
320,000
30,000
60,000
1,000,000
200,000
30,000
32,000
122,000
50,000
-

2561
มูลคายุติธรรม
(บาท)
147,620.00
9,775,000.00
3,880,000.00
37,920,000.00
12,420,000.00
4,380,000.00
5,300,000.00
9,600,000.00
4,215,000.00
5,328,000.00
8,509,500.00
3,150,000.00
104,625,120.00

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กองทุนฯ มีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน
244,653,780.00 บาท และ 130,531,320.00 บาท คิดเปนรอยละ 119.72 และ 124.76 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด
ต า ม ลํ า ดั บ แ ล ะ มี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ( ห ลั ก ป ร ะ กั น จ า ก ก า ร ใ ห ยื ม ห ลั ก ท รั พ ย )
รวมดอกเบี้ยรับเปนจํานวน 244,653,780.00 บาท และ 130,531,320.00 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไป
ลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาวไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม
7. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดังนี้
2562

ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

2561

อัตราดอกเบี้ย
%

จํานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
%

จํานวนเงิน
บาท

0.37,0.62

85,139,017.83

0.37, 0.62

112,584,154.97

85,139,017.83

112,584,154.97

8. คาใชจาย
กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.8125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของ
กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
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กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
9. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บาท
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนป
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ
ณ วันสิ้นป
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน

2562
(512,056,984.01)

2561
(481,512,373.12)

1,019,421,681.71

512,056,984.01

507,364,697.70

30,544,610.89

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการ
ขายนั้นไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี้แลว
10. กําไร (ขาดทุน) สะสมตนป
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนปสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย
บาท
2562
2561
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนป สวนที่ไมสามารถ
แยกไดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
1,554,117,789.39
1,554,117,789.39
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนป สวนที่เริ่มสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 :
รายได (คาใชจาย) สุทธิจากการลงทุนสะสม
548,161,497.63
447,895,027.66
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
973,927,957.40
833,559,320.00
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนสะสม
(6,735,629.82)
(37,280,240.71)
กําไร (ขาดทุน) สะสมตนปทั้งสิ้น
3,069,471,614.60
2,798,291,896.34
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กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนเปด JUMBO 25 มีรายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมี
กรรมการรวมกัน) ผลของรายการคาดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ไดตกลงรวมกันระหวางกองทุนฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนเปดทหารไทย SET 50
กองทุนเปดทหารไทย SET 50 ปนผล
กองทุนเปดทหารไทย SET 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผลหุนระยะยาว
กองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผลหุนระยะยาว
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต†าเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ลักษณะความสัมพันธ
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการกองทุน
เปนบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการกองทุน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เปนกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน

กองทุนฯ มีรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ :บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนคางจาย
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 2561 ดังนี้ :บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
กองทุนเปิ ด JUMBO25

2562

2561

5,231,286.40
704,398.03

3,973,738.14
535,067.86

58,332,851.08
7,854,577.89

36,945,366.30
4,974,731.27

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
บาท
2562
รายการซื้อหลักทรัพยจากกองทุนเปดและกิจการที่เกีย่ วของกันเปนจํานวนเงินดังนี้ :กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผลหุนระยะยาว
32,590,406.00
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผลหุนระยะยาว
52,451,326.00
กองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดทหารไทย SET50
79,290,765.00
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
4,841,490.00
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
20,047,350.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น
13,673,117.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
14,533,173.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
12,526,157.00
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
20,085.00
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
1,111,100.00
รายการจําหนายหลักทรัพยใหกับกองทุนเปดและกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินดังนี้ :กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผลหุนระยะยาว
311,200.00
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
8,248,135.00
กองทุนเปด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดทหารไทย SET50
22,408,445.00
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
190,264.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น
4,777,135.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
7,168,465.00
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
25,038,395.00
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
237,230.00

กองทุนเปิ ด JUMBO25

2561
168,357,185.00
11,020,515.00
3,811,020.00
8,429,510.00
84,221,670.00
12,750,245.00
4,278,555.00
26,688,400.00
19,987,990.00
35,150,530.00
840,365.00
819,995.00
-

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนฯกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.8125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน โดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
นโยบายกําหนดราคาระหวางกองทุนเปดที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการลงทุนโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ทําการซื้อขาย
12. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
12.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินจากการลงทุน โดยใชนโยบาย
การลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไมมีการใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง เนื่องจากไมมีการลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงิน
12.3 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ทําให
กองทุนฯเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้กองทุนฯไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงโดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของคูคา และกําหนดระเบียบในการพิจารณาเครดิตของคูคา
12.4 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงินเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด อันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยในปปจจุบันและในอนาคต สําหรับเงินฝากธนาคารของกองทุนฯ

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได
ดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามราคา
ตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

85,139,017.83

-

204,355,200.00
7,530,559,205.50
-

204,355,200.00
7,530,559,205.50
85,139,017.83

244,653,780.00
49,692.37

-

321,914.90

244,653,780.00
371,607.27

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได
ดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามราคา
ตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้จากการลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

112,584,154.97

-

104,625,120.00
5,769,381,345.40
-

104,625,120.00
5,769,381,345.40
112,584,154.97

130,531,320.00
37,904.76

-

2,502,752.82

130,531,320.00
2,540,657.58

12.5 ความเสี่ยงจากตลาด
ความเสี่ยงจากตลาดเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มูลคาของหุนในตลาดหลักทรัพยโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นหรื อลด
ต่ํ าลงในช วงระยะเวลาสั้ นๆ หรื อระยะยาวในบางครั้ ง เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาดของหุ น ไม ว าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากปจจัยเฉพาะที่เกี่ยวของกับหุนนั้นๆ หรือผูออกหุน หรือจากการคาดการณของนักลงทุน หรือ
ปจจัยโดยรวมที่กระทบตอหุนทั้งหมดที่มีการซื้อขายกันในตลาด เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง เปนตน
กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
12.6 มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม
แตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
12.7 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาครบกํ า หนดของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั บ จากวั น ที่ ใ นงบดุ ล ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562
มีดังนี้
ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
ไมมีกําหนด

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน

7,530,559,205.50

เงินฝากธนาคาร

-

204,355,200.00

-

-

204,355,200.00

-

-

-

7,530,559,205.50

-

85,139,017.83

-

-

-

85,139,017.83

-

244,653,780.00

-

-

-

244,653,780.00

371,607.27

-

-

371,607.27

-

-

-

244,653,780.00

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน

-

-

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย

-

244,653,780.00

เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

-

-

24,032,868.84

-

-

24,032,868.84

คาใชจายคางจาย

-

-

5,970,889.28

-

-

5,970,889.28

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดังนี้
ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : บาท)
ไมมีกําหนด

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยใหยืมตาม
สัญญา
ใหยืมหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

5,769,381,345.40

-

104,625,120.00

-

-

104,625,120.00

-

-

-

5,769,381,345.40

-

112,584,154.97

-

-

-

112,584,154.97

-

130,531,320.00

-

-

-

130,531,320.00

-

-

2,540,657.58

-

-

130,531,320.00

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากการลงทุน

-

-

2,540,657.58

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย

-

130,531,320.00

-

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

-

-

75,068,063.78

-

-

75,068,063.78

หนวยลงทุน

-

-

2,349,710.71

-

-

2,349,710.71

คาใชจายคางจาย

-

-

4,535,547.97

-

-

4,535,547.97

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน

13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย าง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้ง
กองทุน
14. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
กลุ#มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน
เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู7าประกั
6ค6
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ7ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได6
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได6รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

7,734,914,405.50
329,842,490.20

99.29%
4.23%

กองทุนเปด JUMBO 25
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย5หรือทรัพย5สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ6นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงและโลจิสติกส.
ธนาคาร
พาณิชย.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุกอสร6าง
ปUโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
การแพทย.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
อาหารและเครื่องดื่ม
เงินทุนและหลักทรัพย.
อื่นๆ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลค#าทรัพย5สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลค#าตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
8,064,756,895.70
103.52%
329,842,490.20
4.23%
7,734,914,405.50
99.29%
1,654,194,360.00
21.24%
1,095,536,820.00
14.06%
1,041,575,950.00
13.37%
965,679,467.50
12.40%
837,140,945.00
10.75%
453,922,400.00
5.83%
442,746,608.00
5.68%
425,324,900.00
5.46%
376,062,480.00
4.82%
346,731,325.00
4.45%
95,999,150.00
1.23%
-274,688,944.73
-3.52%
321,914.90
0.00%
-275,010,859.63
-3.52%
7,790,067,950.97
100.00%

กองทุนเปด JUMBO 25
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน#วย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุ1นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปUโตรเลียม
บมจ. ไทยออยล.
ขนสงและโลจิสติกส.
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟ[ากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ\ป โฮลดิ้งส.
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย.
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
พาณิชย.
บมจ. ซีพี ออลล.
บมจ. โฮม โปรดักส. เซ็นเตอร.
บมจ. เบอร.ลี่ ยุคเกอร.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. เซอร.วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส.
บมจ. ทรู คอร.ปอเรชั่น
วัสดุกอสร6าง
บมจ. ปูนซีเมนต.ไทย
ปUโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร.ส
การแพทย.
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร.
กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)
329,842,490.20
329,842,490.20

22,891,200
3,181,636
1,635,000

1,115,946,000.00
429,520,860.00
108,727,500.00

11,449,000
12,249,800
9,532,300

841,501,500.00
139,647,720.00
114,387,600.00

2,721,300
1,918,000
1,529,800

379,621,350.00
360,584,000.00
301,370,600.00

7,199,300
10,539,701
3,209,800

619,139,800.00
184,444,767.50
162,094,900.00

2,382,800
2,569,700
26,742,200

519,450,400.00
161,248,675.00
156,441,870.00

961,700

453,922,400.00

3,613,522
4,499,600

231,265,408.00
211,481,200.00

12,562,000
584,100

326,612,000.00
98,712,900.00

% of NAV
4.23%
4.23%
21.24%
14.33%
5.51%
1.40%
14.06%
10.80%
1.79%
1.47%
13.37%
4.87%
4.63%
3.87%
12.40%
7.95%
2.37%
2.08%
10.75%
6.67%
2.07%
2.01%
5.83%
5.83%
5.68%
2.97%
2.71%
5.46%
4.19%
1.27%

จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน#วย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด.แอนด.เฮ6าส.
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
เงินทุนและหลักทรัพย.
บมจ.เมืองไทย แคปปUตอล
รวมหุ1นสามัญ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุลค#าทรัพย5สินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย.สินสุทธิตอหนวย

กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลค#าตามราคา
ตลาด (บาท)

3,596,800
9,576,800

269,760,000.00
106,302,480.00

6,901,340
3,701,670

194,962,855.00
151,768,470.00

1,699,100

95,999,150.00
7,734,914,405.50
321,914.90
-275,010,859.63
7,790,067,950.97
167,740,389.34
46.4412

% of NAV
4.82%
3.46%
1.36%
4.45%
2.50%
1.95%
1.23%
1.23%
99.29%
0.00%
-3.52%
100.00%

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปด JUMBO 25
สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2561

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2561

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

58,332.85

0.8095

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

2,313.14

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

7,854.58

0.1090

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาใชจายอื่น ๆ

0.18

0.0000

68,500.75

0.9506

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
เทากับ 7,206,034,711.67 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 14.47%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.02 (1,451,526.53 บาท)

กองทุนเปิ ด JUMBO25

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ

กองทุนเปิ ด JUMBO25

อัตราสวนคานายหนา
คานายหนา
แตละรายตอคา
(บาท)
นายหนาทั้งหมด
182,005.01
12.54
239,770.41
16.52
152,778.23
10.53
303,101.60
20.88
25,955.47
1.79
157,730.66
10.87
259,961.27
17.91
84,344.43
5.80
45,879.45
3.16
1,451,526.53
100.00
7,222,035.89 บาท

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปด JUMBO25
สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว
2
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว
3
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
4
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
5
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น
6
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
7
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
8
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Variance
9
กองทุนเปดทหารไทย SET50
10
กองทุนเปดทหารไทย SET50 ปนผล
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ไมมี

รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
ดร.สมจินต ศรไพศาล
2
นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ
3
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
4
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
5
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6
นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ

กองทุนเปิ ด JUMBO25

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

1

Capital Nomura Securities Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2

DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3

DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4

Finansia Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5

KGI Securities (Thailand) Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6

Kim Eng Securities

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7

Phatra Securities Co.,Ltd.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8

RHB Securities Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9

SCB Securities

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10

Tisco Securities Co.,Ltd.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11

UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 ก.ค.2561 – 30 มิ.ย.2562)

ลําดับ

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

วันที่ประชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. ปูนซิเมนตไทย
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย)
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ไทยออยล
บมจ. ปตท.
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

BTS
MINT
AOT
BEM
SCC
ADVANC
PTTEP
DELTA
INTUCH
SCB
KBANK
PTTGC
HMPRO
TOP
PTT
BBL
BDMS
MINT
BJC
BH
CPF
IVL
LH
CPALL
BEM
TRUE

23 ก.ค. 61
9 ส.ค. 61
25 ม.ค. 62
18 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
2 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
25 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62

หมายเหตุ

จํานวนครั้ง
ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครั้ง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวน
ครั้งที่
เขารวม
ประชุม**
(ครั้ง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม***
งดออก
สนับสนุน คัดคาน เสียง
15
4
7
2
6
8
5
8
8
5
7
6
10
6
6
6
5
10
12
9
6
11
8
8
8
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1

1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ
จัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

1

บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

BTS

23 ก.ค. 61

2

บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย

AOT

25 ม.ค. 62

3

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

18 มี.ค. 62

4

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

ADVANC

28 มี.ค. 62

5

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

INTUCH

3 เม.ย. 62

6

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล

PTTGC

5 เม.ย. 62

7

บมจ. โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร

HMPRO

9 เม.ย. 62

8

บมจ. ไทยออยล

TOP

10 เม.ย. 62

9

บมจ. ปตท.

PTT

11 เม.ย. 62

10

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

12 เม.ย. 62

11

บมจ. กรุงเทพดุสิต
เวชการ

BDMS

12 เม.ย. 62
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คัดคาน

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 17 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2561
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2562
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2562
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2562
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2562
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2562
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2562
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2562
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2562
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป ครั้ง
ที่ 26
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
2562

เหตุผล

ลําดับ

12

13

14

ชือ่ บริษทั

บมจ. เบอรลี่
ยุคเกอร

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส

ชือ่ ยอ

BJC

BH

IVL

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

การประชุม
23 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562

การประชุม
24 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 26

การประชุม
สามัญผูถือหุน
24 เม.ย. 62
ของบริษัท ครั้งที่
1/2562

วาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ ถามี
วาระที่ 5 พิจารณา
และอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที่ 5 พิจารณา
อนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการแทน
กรรมการที่ออก
ตามวาระ

คัดคาน
1

15

LH

16

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

การประชุมใหญ
25 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
การประชุม
26 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
ประจําป 2562

เหตุผล
วาระที่ 5 นายสิทธิชัย
ชัยเกรียงไกร ดํารง
ตําแหนงในบริษัทจด
ทะเบียนเกิน 6 แหง

1
1

วาระที่ 5 นายชัย
โสภณพนิช เนื่องจาก
เขารวมประชุมไมถึง
75%

1
1

วาระที่ 10 พิจาณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
บมจ. แลนดแอนด
เฮาส

งด
ออก
เสียง

วาระที่ 5 ขอ 5.1
กรรมการ นายอมิต
โลเฮีย เขาประชุม 4/6
ไมถึง 75%

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 4 เรื่อง
วาระที่ 4 ขอ 2. ชื่อ
การประชุม
พิจารณาเลือกตั้ง
บมจ. ทรู
กรรมการ ดร.ฮา
17
TRUE 30 เม.ย. 62 สามัญผูถือหุน
กรรมการแทน
1
0
คอรปอเรชั่น
ราลด ลิงค เขาประชุม
ประจําป 2562
กรรมการที่พนจาก
ไมถึง 75%
ตําแหนงตามวาระ
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม
กองทุนเปิ ด JUMBO25

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
ลําดับ

สนับสนุน
-

กองทุนเปิ ด JUMBO25

คัดคาน

งดออก
เสียง

เหตุผล

