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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
 

กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลีย้งชีพ  
 JB25RMF 

กองทุนตราสารทุน 
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ  

 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต 
: ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

รองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

31 พฤษภาคม 2565 
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1.1 นโยบายการลงทนุ  
เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือ
หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเข้า
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์เกณฑ์ดงักลา่วได้พิจารณาถงึมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศท่ีจะจ่ายเงินปันผล สภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละ
อตุสาหกรรม (Sector)  
 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management) 

 

 

1.เพื่อสง่เสริมการออมผกูพนัระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2.นกัลงทนุท่ียอมรับความเสี่ยงของการลงทนุในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาด

หุ้น และพร้อมลงทนุในระยะยาว 

3.ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาท่ีสามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไป

ลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิ เพื่อประหยดัภาษีได้    

 

• นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 

• นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทนุในหุ้น 



3 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 

1.ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า 

หรือน าไปเป็นประกนั 

2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะ

สิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลและหากการช าระคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วยจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือ

เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย 

3.ผู้ ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือท่ีผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืน  

4. ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิก

ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้          

ตัวอย่าง 
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5.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลูหรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการหรือช าระ/

รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้

ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ี

จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

6.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าท่ีเกิดขึน้

แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น  ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ



5 

 

ด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 
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ระบมิุติความเสี่ยงของลกัษณะหุ้นท่ีกองทนุรวมเน้นลงทนุ (ประมาณ 80% ของ NAV) 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

มลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 

แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  

• ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.บมจ. ปตท. 13.09 

2.บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 8.06 

3.บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.73 

4.บมจ. ซีพ ีออลล์ 7.13 

5.บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ 6.82 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

หุ้นสามัญ
99.30

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

9.82

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
0.05

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-9.17
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินหมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/RF6_02.pdf 
 

1.2460

0.0321 0.1094 0.0000

1.3875

สูงสุดไม่เกิน 1.2500

สูงสุดไม่เกิน 0.0400 สูงสุดไม่เกิน 0.1094 สูงสุดไม่เกิน 0.0500

สูงสุดไม่เกิน 1.4500

0.00
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2.00
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3.00

3.50

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.30% 0.10% 

 
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม : ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้
จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขาย
หลกัทรัพย์ 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -41.83 
• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 18.35 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ 
 Equity Large Cap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555

กองทุนรวม 5.15% -13.02% 0.66% -4.65% 21.62% 24.95% -16.76% 12.52% -5.21% 31.88%

ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 11.76% -12.38% 5.29% -5.24% 21.58% 22.59% -16.03% 16.83% -3.54% 36.05%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%
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ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile 
ตัง้แต่
จดัตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุน
รวม 

3.21% -0.90% 95th 8.63% 50th 3.51% 95th -2.86% 95th 1.13% 75th 3.73% 75th 7.61% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด 2.71% -0.39% 75th 8.82% 50th 6.89% 75th 0.37% 50th 3.17% 50th 5.55% 50th 8.31% 

ความผันผวนของ
กองทุน 

11.94% 12.20% 25th 12.23% 50th 12.53% 95th 21.89% 75th 18.35% 75th 17.46% 95th 21.68% 

ความผันผวนของ
ตวัชีว้ัด 

12.06% 12.69% 50th 12.30% 75th 12.02% 75th 22.37% 75th 18.68% 75th 17.52% 95th 21.48% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม Equity Large Cap ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 1.18 11.36 17.47 6.52 6.57 7.54 11.11 11.51 11.17 19.42 16.52 14.60 

25th Percentile 0.58 9.34 8.45 2.25 3.32 6.22 12.23 12.08 11.63 20.00 17.18 15.17 

50th Percentile -0.16 8.44 7.10 -0.43 2.01 4.84 12.89 12.25 11.96 21.34 17.71 15.44 

75th Percentile -0.88 6.25 4.51 -2.36 0.36 3.71 13.38 12.87 12.33 22.47 18.84 16.06 

95th Percentile -2.36 5.04 2.96 -3.53 -1.26 2.79 15.43 15.62 15.87 25.49 22.31 16.66 

 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total 
Return Index) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 2 ธนัวาคม 2547 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ระยะเวลาการรับเงินค่า

ขายคืน :  บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 4 วนัท าการถดัจาก
วนัท าการขายหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 2 วนัท าการนบั
ถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

3.93 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
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ทาง Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤษภาคม 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทานข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วัน ท่ี                               
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


