
  

 

 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 รายงานประจาํรอบ   เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั �งแต่วนัที�  มกราคม ���� 
 สิ �นสดุวนัที� �� มถินุายน ���� 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 3

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 3

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 4

รายงานผูดูแลผลประโยชน 6

งบการเงิน 7

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 9

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 13

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 15

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 15

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 15

ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม 16



1 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี  
1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

 
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังคงมีความ 

ผันผวนในทางขาข้ึน โดยตลาดปรับเพ่ิมข้ึนจากระดับ 1400 จุดมาท่ีระดับ 1580 จุดในชวงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนประกอบดวย 1) ความคาดหวังตอการเปดประเทศ ภายหลังมีความคืบหนาในการผลิตวัคซีน COVID-19   2) 
การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียน และ 3) นโยบายดานเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดี
สหรัฐฯคนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายตางประเทศของไบเดนท่ีประนีประนอมมากกวาทรัมป นาจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโลก 
และชวยลดความผันผวนของตลาดลงได อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ใน
ประเทศไทย ทีมีจํานวนผูติดเชื้อรายวันเพ่ิมสูงข้ึนทําสถิติใหมอยางตอเน่ือง มีประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและปองกันการ
แพรระบาด  

 
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากสถานการณการระบาด

ระลอกท่ี 3 ของ COVID-19 ภายในประเทศ ความลาชาของการกระจายวัคซีนยังคงเปนปจจัยลบกดดันตลาด และการสง
สัญญาณลดการอัดฉีดเงินเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของ FED (Tapering) ภายหลังอัตราเงินเฟอสหรัฐฯ เร่ิมปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

 
กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึน 3.54% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี SET50 TRI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 6.40% 
 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
 



2 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว  
 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ผลกระทบ COVID-19 ทําใหดชันีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2563 ปรับตัวลง -8% และเคลื่อนไหวแยกวา
ตลาดหุนโลก (MSCI World Index) อยางไรก็ดี เรามองเห็นการฟนตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงไตรมาสแรกของป 
2564 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนดังน้ี (1) การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียน (2) นโยบายการเงินยังคง
อยูในระดับท่ีผอนคลายมากเม่ือเทียบกับในอดีต – ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ไดปรับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงิน
เฟอเฉลี่ยท่ี 2% ซึ่งจะทําให FED สามารถผอนคลายนโยบายการเงินไดนานกวาในอดีต ท้ังการคงดอกเบ้ียในระดับตํ่าสุดเปน
ประวัติการณ และการอัดฉีดสภาพคลองอยางตอเน่ือง และ (3) นโยบายดานเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
คนใหม 
 

ในสวนของเศรษฐกิจไทย สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทย
สําหรับไตรมาสแรก ป 2564 เติบโต -2.6% YoY ปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสสี่ ป 2563 ท่ี -4.2% โดย สศช.ไดปรับประมาณการ
การเติบโตของ GDP สําหรับป 2021 อยูท่ี 1.5 – 2.5% ปรับลดลงจากประมาณการรอบท่ีแลวท่ี 2.5 -3.5% เน่ืองจากผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 3 ซึ่งก็ทําใหมีการปรับประมาณการตัวเลขนักทองเท่ียวของป 2564 ลดลงเหลือเพียง 
0.5 ลานคน จากประมาณการณคร้ังกอนท่ี 3.5 ลานคน 
 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังคงมีความผัน
ผวนในทางขาข้ึน โดยตลาดปรับเพ่ิมข้ึนจากระดับ 1400 จุดมาท่ีระดับ 1580 จุดในชวงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยไดรับปจจัย
สนับสนุนประกอบดวย 1) ความคาดหวังตอการเปดประเทศ ภายหลังมีความคืบหนาในการผลิตวคัซีน COVID-19 2) การฟน
ตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียน และ 3) นโยบายดานเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯคน
ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายตางประเทศของไบเดนท่ีประนีประนอมมากกวาทรัมป นาจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโลก และชวย
ลดความผันผวนของตลาดลงได อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ในประเทศ
ไทย ทีมีจํานวนผูติดเชื้อรายวันเพ่ิมสูงข้ึนทําสถิติใหมอยางตอเน่ือง มีประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและปองกันการแพร
ระบาด 
 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวน จากสถานการณการระบาด
ระลอกท่ี 3 ของ COVID-19 ภายในประเทศ ความลาชาของการกระจายวัคซีนยังคงเปนปจจัยลบกดดันตลาด และการสง
สัญญาณลดการอัดฉีดเงินเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของ FED (Tapering) ภายหลังอัตราเงินเฟอสหรัฐฯ เร่ิมปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว 

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



3 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 
 
รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 
 
ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 
 ไมมี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ม.ิย. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 20.3354 20.2684 23.9549 26.6014 24.2602 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 20.855 20.3354 20.2684 23.9549 26.6014 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +3.54% +1.85% -14.68% -8.91% +22.28% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +6.40% +3.54% -15.41% -6.07% +25.78% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 7,622 7,703 9,219 8,904 8,191 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 7,651 7,622 7,703 9,219 8,904 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 7,833 7,301 7,890 8,547 8,541 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,676 -102 -82 +1,206 -80 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.05% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO25 ปนผล หุนระยะยาว ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (11 พ.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO25 ปนผล หุนระยะยาว -5.20% +3.54% +5.46% -3.39% +7.97% 

เกณฑมาตรฐาน ** -1.11% +6.40% +10.16% -0.45% +8.64% 

Note:      

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผลหุนระยะยาว 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน  7,056,455,366.31   บาท) 7,601,257,107.00  
เงินฝากธนาคาร 58,988,628.71  
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 341,296,051.20  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 9,010.85  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 792,924.01  
คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพยคางรับ 159,967.31  
รวมสินทรัพย 8,002,503,689.08  
หนีส้นิ   

เจาหน้ี   

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 589,947.17  
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 341,296,051.20  
คาใชจายคางจาย 8,662,369.18  
หน้ีสินอ่ืน 531,928.02  
รวมหน้ีสิน 351,080,295.57  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ 7,651,423,393.51  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,668,986,741.39  
บัญชีปรับสมดุล 2,526,197,951.51  
กําไรสะสม 1,456,238,700.61  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 20.8550 บาท ตอหนวย) 7,651,423,393.51  
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กองทุนเปด JUMBO 25 ปนผลหุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 301,260.06 

 รายไดเงินปนผลรับ 122,830,983.80 

 รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 1,388,694.04 

 รายไดอ่ืน 216,427.22 

 รวมรายได 124,737,365.12 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 48,406,121.20 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,039,216.52 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4,250,104.12 

 ภาษีเงินได 253,493.13 

 รวมคาใชจาย 53,948,934.97 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 70,788,430.15 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 11,578,118.83 

 รายการกําไร(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 190,379,762.13 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 201,957,880.96 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 272,746,311.11 
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กองทนุเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  0.00 0.00% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 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 7,601,257,107.00 99.35% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 400,293,690.76 5.23% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 8,001,550,797.76 104.58% 
 เงินฝากธนาคาร 400,293,690.76 5.23% 
 หุนสามัญ 7,601,257,107.00 99.35% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,872,387,813.00 24.47% 
 ขนสงและโลจิสติกส 1,069,717,255.00 13.99% 
 พาณิชย 818,910,532.00 10.71% 
 ธนาคาร 781,565,500.00 10.21% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 776,802,656.00 10.15% 
 วัสดุกอสราง 489,326,400.00 6.40% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 467,030,179.00 6.10% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 353,470,152.00 4.62% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 348,942,720.00 4.56% 
 การแพทย 344,988,500.00 4.51% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 278,115,400.00 3.63% 
 อืน่ๆ -350,127,404.25 -4.58% 
 ทรัพยสินอ่ืน 952,891.32 0.01% 
 หน้ีสินอ่ืน -351,080,295.57 -4.59% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 7,651,423,393.51 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 341,304,458.18 4.46% 

 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 58,989,232.58 0.77% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 400,293,690.76 5.23% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 24.47% 
 บมจ. ปตท. 26,871,000 1,054,686,750 13.78% 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 3,747,074 438,407,658.00 5.73% 

 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 11,074,260 379,293,405.00 4.96% 

 ขนสงและโลจิสติกส 13.99% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 13,483,500 835,977,000.00 10.93% 

 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 14,426,600 117,576,790.00 1.54% 

 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 12,423,900 116,163,465.00 1.52% 

 พาณิชย 10.71% 
 บมจ. ซีพี ออลล 8,478,600 508,716,000.00 6.65% 

 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 12,412,655 178,742,232.00 2.34% 

 บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร 3,782,800 131,452,300.00 1.72% 

 ธนาคาร 10.21% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 3,205,000 314,090,000.00 4.10% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,236,300 263,883,400.00 3.45% 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1,801,700 203,592,100.00 2.66% 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.15% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2,806,600 479,928,600.00 6.27% 

 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 3,026,500 196,722,500.00 2.57% 

 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 31,494,200 100,151,556.00 1.31% 

 วัสดุกอสราง 6.40% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,132,700 489,326,400.00 6.40% 

 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 6.10% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 4,255,656 251,083,704.00 3.28% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 5,299,300            215,946,475.00              2.82% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4.62% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 4,236,000 222,390,000.00 2.91% 

 บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 30,202,800 131,080,152.00 1.71% 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.56% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 8,127,580 215,380,870.00 2.81% 

 บมจ. คาราบาวกรุป 943,900 133,561,850.00 1.75% 

 การแพทย 4.51% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 14,999,500 344,988,500.00 4.51% 

 เงินทุนและหลักทรัพย 3.63% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 2,433,700 163,057,900.00 2.13% 

 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 2,001,000 115,057,500.00 1.50% 

 รวมหุนสามญั (ราคาทนุ 7,056,455,366.31 บาท) 7,601,257,107.00 99.35% 
 ทรัพยสินอ่ืน 952,891.32 0.01% 

 หน้ีสินอ่ืน -351,080,295.57 -4.59% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 7,651,423,393.51 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 366,886,676.50 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 20.8550 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO 25 ปนผลหุนระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 48,406.12 0.6230 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,039.22 0.0134 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 4,250.10 0.0547 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 253.49 0.0033 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 53,948.93 0.6944 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 เทากับ 7,834,579,010.85 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.82% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01% (393,324.52 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1  มกราคม 2564  ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 136,139.28 34.60 

2 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 15,171.71 3.86 

3 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 90,775.17 23.08 

4 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 59,495.87 15.13 

5 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 33,068.15 8.41 

6 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด 10,145.96 2.58 

7 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 48,528.38 12.34 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 393,324.52 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO 25 ปนผล หุนระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 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 > รายงานการทํา 

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
ไมมี 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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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 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน 
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

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

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

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

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

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

6 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

PTTEP 8 เม.ย. 64 1 1 5 0 0 

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

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

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

10 
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป 
จํากัด (มหาชน) 

AWC 23 เม.ย. 64 1 1 8 0 1 

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

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

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

14 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

GULF 9 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

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

16 
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟา
กรุงเทพ 

BEM 28 เม.ย. 64 1 1 7 0 1 

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

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

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

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

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

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

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

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน 
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

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

25 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

GULF 25 มิ.ย. 64 1 1 1 0 1 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 
 
 
3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน 

(ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 
 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย 

 AOT 22 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

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

 0 0  

3 
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส 

 ADVANC  29 มี.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส  INTUCH 30 มี.ค. 64 
การประชุมสามํญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

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

1 1 

นายสมประสงค 
บุญยะชัย เปน
กรรมการใน
บริษัทจด
ทะเบียนเกิน 6 
แหง 

 
 



20 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

5 
บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล 

 PTTGC 5 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 6 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ(ถามี) 

0 1  

6 
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

7 
บมจ. โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร 

 HMPRO 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

8 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 20 เม.ย. 64 
การประชุมสํามัญ 
ผูถือประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจํารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

9 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 8 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 198 

 0 0  

10 
บริษัท แอสเสท เวิรด 
คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

 AWC 23 เม.ย. 64 
การปรชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

0 1  

11 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 30 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

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

วาระท่ี 6 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

13 บมจ. คาราบาวกรุป  CBG 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

14 
บมจ. กัลฟ 
 เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

15 
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 BBL 12 เม.ย. 64 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป  
ครั้งท่ี 28 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  

16 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

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

 0 0  

 



21 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

18 
บมจ. กรุงเทพ 
ดุสิตเวชการ 

 BDMS 9 เม.ย. 64 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 
2564 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 
(ถามี) 

0 1  

19 
บมจ. อินโดรามา เวน
เจอรส 

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

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

20 
บมจ. ธนาคาร 
กสิกรไทย 

 KBANK 9 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 109 

วาะท่ี 10 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ (ถามี) 

0 0  

21 
บมจ. เจริญ 
โภคภัณฑอาหาร 

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

 0 0  

22 
บมจ. ทรู 
คอรปอเรช่ัน 

 TRUE 28 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 
2564 

 0 0  

23 
บมจ. เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

 BJC 22 เม.ย. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 
2564 

วาะท่ี 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

24 
บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล 

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

วาระท่ี 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

25 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

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

วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

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

 

 
 
4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 

 ไมมี 

 
 

 


