กองทุนเปด JUMBO25
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม

1
2
3
3
3
4
6
7
9
13
15
15
16
17

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันที่
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน

1

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือน ที่ผานมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ
โดยปรับตัว ลดลง จากระดับ 1730 จุด ไปปดที่ระดับ 1579 ณ สิ้นป 2562 จากความกังวลตอปจจัยภายนอกประเทศ อาทิ
1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐ 2) สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่มีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น และ 3) ปญหาการเมืองจากฝงยุโรป ขณะที่ปจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการลงทุนในตลาดหุนไดแก 1) ความ
ลาชาในการพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจําป 2563 และ 2) การปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง รวมถึงปจจัยพื้นฐานของประเทศไทยที่ออนแอ อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา
รวมถึงนโยบายการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมี
เสถียรภาพ
สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลดลง 8.65% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวลดลง 6.07%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปด JUMBO25

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากความเสี่ยงใหมที่ปะทุขึ้นในหลาย
ประเด็นและกระจายตัวในหลายภูมิภาค เชน การประทวงในฮองกง เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซนและละตินอเมริกา ความขัดแยง
ระหวางญี่ปุนและเกาหลีใต ทําใหคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจป 2020 ในเกือบทุกภูมิภาคมีความเสี่ยงถูกปรับประมาณ
การลง โดยเฉพาะผลกระทบตอเนื่องของสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนซึ่งยังคงบั่นทอนแนวโนมการลงทุนโลกและความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจใน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกผานตนทุนทางการคาที่สูงขึ้นจากกําแพงภาษี และการชะลอตัวของการคา
โลกจากการปรับหวงโซอุปทานการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ
ผลกระทบของสงครามการคาและความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องเริ่มสงผลกระทบเปนวงกวางไมเพียง
เฉพาะดานการคาการลงทุน แตเริ่มขยายผลกระทบผานชองทางอื่น เชน ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนที่ลดลง ภาวะการเงินที่ตึง
ตัวฉับพลันในบางชวงเวลาจากความผันผวนในตลาดการเงินโลก การชะลอตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือน ฯลฯ เหลานี้
ลวนเปนเหตุใหธนาคารกลางหลักทั่วโลกทั้ง Fed ECB BOJ และ PBOC และอีกหลายประเทศมีแนวโนมดําเนินนโยบายผอน
คลายทางการเงินเพิ่มขึ้นทั้งการลดดอกเบี้ยนโยบายและเพิ่มสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําจะเปนปจจัยสําคัญในการชวยประคับประคองภาวะเศรษฐกิจควบคูกับนโยบายการคลังที่
ผอนคลายผานมาตรการกระตุนตาง ๆ ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในการชวยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในระยะขางหนา
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ
โดยปรับตัวลดลง จากระดับ 1730 จุด ไปปดที่ระดับ 1579 ณ สิ้นป 2562 จากความกังวลตอปจจัยภายนอกประเทศ อาทิ 1)
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐ 2) สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่มีความรุน แรง
เพิ่มขึ้น และ 3) ปญหาการเมืองจากฝงยุโรป ขณะที่ปจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการลงทุนในตลาดหุนไดแก 1) ความ
ลาชาในการพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจําป 2563 และ 2) การปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง รวมถึงปจจัยพื้นฐานของประเทศไทยที่ออนแอ อยางไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา
รวมถึงนโยบายการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ใหมี
เสถียรภาพ

2 กองทุนเปด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวาง วันที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยที่กองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปด JUMBO25

ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
30 ธ.ค. 28 มิ.ย.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
62
62

28 ธ.ค.
61

29 มิ.ย.
61

29 ธ.ค.
60

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

46.4435

41.9242 42.0322 43.7388

37.6671

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

42.4267

46.4435 41.9242 42.0322

43.7388

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดครึ่งป

-8.65% +10.78% -0.26% -3.90% +16.12%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดครึ่งป

-6.07% +12.12% +0.53% -5.73% +15.53%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

7,790

7,159

5,907

4,558

3,203

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

7,714

7,790

7,159

5,907

4,558

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

7,544

7,670

6,750

5,384

3,757

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

+603

-156

+1,329

+1,647

+792

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate)

0.15%

0.20%

0.15%

0.21%

0.21%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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JB25

400.00%

Benchmark 1 Return

350.00%

323.30%
322.95%

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

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
(30 ก.ย. 62)
(28 มิ.ย. 62)
(28 ธ.ค. 61)
-2.47%
-8.65%
+1.19%
กองทุนเปด JUMBO 25
เกณฑมาตรฐาน **
-1.56%
-6.07%
+5.29%

30-Dec-19

ยอนหลัง
3 ป
(30 ธ.ค. 59)
+5.83%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(9 ก.ย. 47)
+9.87%

+6.65%

+9.88%

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

5 กองทุนเปด JUMBO25

6 กองทุนเปด JUMBO25

กองทุนเปด JUMBO 25
งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 7,351,761,963.80 บาท)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยคางรับ
จากเงินปนผลรับ
จากการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพยคางรับ
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสม
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 42.4256 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
181,830,328.7387 หนวย)
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7,640,510,252.00
95,405,642.92
84,917,580.00
27,097.16
12,585,930.00
1,611,443.15
177,167.25
7,835,235,112.48

23,991,978.17
5,745,178.64
84,917,580.00
5,944,896.29
371,421.72
120,971,054.82
7,714,264,057.66

1,818,303,288.58
2,784,453,323.32
3,111,507,445.76

7,714,264,057.66

กองทุนเปด JUMBO 25
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้ รับ
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึน้ และที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน
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1,138,463.42
90,056,277.17
1,383,321.61
3,460,040.92
96,038,103.12
30,787,060.40
1,220,833.40
4,145,509.01
300,195.94
36,453,598.75
59,584,504.37

(4,155,061.43)
(730,673,393.51)
(734,828,454.94)
(675,243,950.57)

กองทุนเปด JUMBO 25
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ$มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย. หรือบริษัทเงินทุน
เป3นผู6ออก ผู6รับรอง ผู6รับอาวัล ผู6สลักหลัง หรือผู7าประกั
6ค6
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ7ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได6
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได6รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

7,640,510,252.00
180,350,320.08

99.05%
2.34%

กองทุนเปด JUMBO 25
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน$วย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
หุ1นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปUโตรเลียม
บมจ.กัลฟW เอ็นเนอร.จี ดีเวลลอปเมนท.
ขนสงและโลจิสติกส.
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. บีทีเอส กรุYป โฮลดิ้งส.
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟ[ากรุงเทพ
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
10 กองทุนเปด JUMBO25

มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)
95,412,603.07
84,937,717.01
180,350,320.08

24,373,900
3,387,736
1,820,400

1,072,451,600.00
421,773,132.00
302,186,400.00

12,190,500
10,884,500
13,043,300

905,144,625.00
143,675,400.00
142,171,970.00

2,897,600
2,042,300
1,628,900

353,507,200.00
308,387,300.00
260,624,000.00

7,665,600
11,222,401
3,419,200

553,839,600.00
179,558,416.00
143,606,400.00

2,537,100
2,736,200
28,474,300

540,402,300.00
156,647,450.00
130,981,780.00

1,024,000

401,408,000.00

3,847,622
4,791,100

219,314,454.00
167,688,500.00

13,561,200

352,591,200.00

% of NAV
1.24%
1.10%
2.34%
23.29%
13.90%
5.47%
3.92%
15.43%
11.73%
1.86%
1.84%
11.96%
4.58%
4.00%
3.38%
11.37%
7.18%
2.33%
1.86%
10.74%
7.01%
2.03%
1.70%
5.20%
5.20%
5.01%
2.84%
2.17%
4.57%
4.57%

จํานวนเงินต1นและ
จํานวนหุ1น/หน$วย
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ.อาหาร
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่นแนล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด.แอนด.เฮ6าส.
เงินทุนและหลักทรัพย.
บมจ.เมืองไทย แคปปUตอล
บมจ.บัตรกรุงไทย
รวมหุ1นสามัญ (ราคาทุน 7,351,761,963.80 บาท)
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค$าทรัพยBสินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย.สินสุทธิตอหนวย
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มูลค$าตามราคา
ตลาด (บาท)

7,348,340
3,941,570

202,079,350.00
141,896,520.00

3,829,800
10,197,100

238,405,050.00
99,931,580.00

1,809,100
2,200,200

115,330,125.00
86,907,900.00
7,640,510,252.00
14,374,540.40
-120,971,054.82
7,714,264,057.66
181,830,328.74
42.4256

% of NAV
4.46%
2.62%
1.84%
4.39%
3.09%
1.30%
2.63%
1.50%
1.13%
99.05%
0.19%
-1.58%
100.00%

กองทุนเปด JUMBO 25
ข1อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หลักทรัพยBหรือทรัพยBสินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ6นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงและโลจิสติกส.
ธนาคาร
พาณิชย.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุกอสร6าง
ปUโตรเคมีและเคมีภัณฑ.
การแพทย.
อาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย.
เงินทุนและหลักทรัพย.
อื่นๆ
ทรัพย.สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค$าทรัพยBสินสุทธิ
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มูลค$าตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
7,820,860,572.08
101.39%
180,350,320.08
2.34%
7,640,510,252.00
99.05%
1,796,411,132.00
23.29%
1,190,991,995.00
15.43%
922,518,500.00
11.96%
877,004,416.00
11.37%
828,031,530.00
10.74%
401,408,000.00
5.20%
387,002,954.00
5.01%
352,591,200.00
4.57%
343,975,870.00
4.46%
338,336,630.00
4.39%
202,238,025.00
2.63%
-106,596,514.42
-1.39%
14,374,540.40
0.19%
-120,971,054.82
-1.58%
7,714,264,057.66
100.00%

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปด JUMBO 25
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2562/2563 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2562

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2562

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

30,787.06

0.4047

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

1,220.83

0.0160

คานายทะเบียน (Registrar fee)

4,145.51

0.0545

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

300.20

0.0039

0.00

0.0000

36,453.60

0.4791

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เทากับ 7,544,429,633.09 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 9.97%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.01 (972,908.15 บาท)

13 กองทุนเปด JUMBO25

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทั้งหมด
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ
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คานายหนา
(บาท)
280,497.04
27,558.18
23,904.63
79,348.69
146,015.69
165,970.22
58,919.51
78,270.74
112,423.45
972,908.15
3,460,037.95

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา
ทั้งหมด
28.83
2.83
2.46
8.15
15.01
17.06
6.06
8.04
11.56
100.00
บาท

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปด JUMBO25
สําหรับรอบ 6 เดือนของปบัญชี 2562/2563 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ํา หุนระยะยาว
2
กองทุนเปดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลี้ยงชีพ
3
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น
4
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
5
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
6
กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
7
กองทุนเปดทหารไทย SET50
8
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 31 ธันวาคม 2562
ไมมี

15 กองทุนเปด JUMBO25

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

1
2
3
4
5

Capital Nomura Securities Plc.
DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd
DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd
Finansia Plc.
KGI Securities (Thailand) Plc.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6

Kim Eng Securities

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7

Phatra Securities Co.,Ltd.

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8
9

RHB Securities Plc.
SCB Securities

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10
11
12

Tisco Securities Co.,Ltd.
UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.
UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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 ตŒากวา 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.2562 – 31 ธ.ค.2562)

ลําดับ

จํานวน จํานวน
จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
การประชุม***
เชิญ
เขารวม
งดออก
วันที่ประชุม ประชุม* ประชุม** สนับสนุน คัดคาน เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

1

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTS

22 ก.ค. 62

1

1

15

0

1

2

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

6 ส.ค. 62

1

1

2

0

0

หมายเหตุ

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุมสามัญ วาระที่ 17
1
BTS 22 ก.ค. 62 ผูถือหุนประจําป
พิจารณาเรื่อง
0
1
2562
อื่นๆ (ถามี)
การประชุม
บมจ. ธนาคาร
2
SCB
6 ส.ค. 62 วิสามัญผูถือหุน
0
0
ไทยพาณิชย
ครั้งที่ 1/2562
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระการประชุม
บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
ไมมีรายการ
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