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1 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน  

ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมาดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ไดปรับเพ่ิมข้ึนมาท่ีระดับ 1,650 จุด แตก็มีการแกวงตัวท่ี

ผันผวนมากข้ึนตามสถานการณการแพรระบาดของ COID-19 แตดวยแนวโนมของผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมดีข้ึนจาก

สถานการณของการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีคลี่คลายข้ึนรวมถึงคาดวาจะมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติและ

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  แตอยางไรก็ตามในป 2565 น้ีถึงแมวาจะมีปจจัยบวกท้ังดานเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัวและแนวโนมท่ีดี

ข้ึนของ COVID-19 ก็ยังคงมีปจจัยท่ีคาดวาจะกดดันตลาดหุนไดอยูไมวาจะเปนการลดวงเงิน QE และแนวโนมการปรับเพ่ิมอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และการเมืองระหวางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา 

สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เพ่ิมข้ึน 1.76% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 5.04% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึนจากการคลี่คลายของการแพรระบาด

ของ COVID-19 ถึงแมวาจะมีเชื้อไวรัสท่ีกลายพันธุแตคาดวาอาการจะไมรุนแรงและอัตราการตายอาจจะไมสูงมากนัก รวมถึง

มาตรการของภาครัฐท่ีไมไดมีการลอกดาวนเหมือนท่ีผานมาจึงทําใหนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากข้ึนตอผลประกอบการของ

บริษัทจดทะเบียน จึงทําใหตลาดปรับตัวข้ึนไดแตไมมากนักเน่ืองจากระดับ Valuation ท่ีอยูในระดับท่ีสูงพอสมควร โดยดัชนี SET 

Index ปดสิ้นป 2564 ท่ี 1,657.62 จุด และ SET50 Index ปดท่ี 990.75 จุด 

มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในป 2565 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของ COVD-19 ท่ีมีแนวโนมท่ีจะคลี่คลายไดดีข้ึน ซึ่งจะสงผลตอภาคการบริการทองเท่ียวท่ีเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ

ไทย นอกเหนือจากการสงออกท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณของ

ธนาคารแหงประเทศไทยจากรรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ท่ีคาดวา GDP ไทยป 2565 จะขยายตัวท่ี 3.4% 

จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีจะทําใหการบริโภค การลงทุน การสงออกรวมถึงภาคการทองเท่ียวจะฟนตัวตามเศรษฐกิจ

โลกดังกลาว และคาดวาผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ืองจากป 2564 โดยเฉพาะหุนกลุมท่ีผล

ประกอบการอิงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพาณิชย กลุมธนาคารพาณิชย และกลุมพลังงาน เปนตน 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ตลาดยังคงมีความผันผวนจากปจจัยภายนอกไมวา

จะเปนการดําเนินนโยบายตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาท่ีจะลดวงเงิน QE และการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

รวมถึงความตึงเครียดของการเมืองระหวางประเทศของจีนและสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ตามดวยแนวโนมของการเติบโตของ

กําไรของบริษัทจดทะเบียนมีสัญญาณท่ีดีข้ึนเปนลําดับซึ่งจะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึน 

 

กองทุนเปด JUMBO 25 

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 

บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ

ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการ 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี

เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให

ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด

มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ธ.ค. 

64 
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ม.ิย. 

63 
30 ธ.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 38.5075 37.0966 36.2858 42.4267 46.4435 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 39.1857 38.5075 37.0966 36.2858 42.4267 

กองทุนเปด JUMBO 25 +1.76% +3.80% +2.23% -14.47% -8.65% 

เกณฑมาตรฐาน ** +5.04% +6.40% +3.54% -15.41% -6.07% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 4,209 4,313 6,611 7,714 7,790 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,196 4,209 4,313 6,611 7,714 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 4,132 4,325 5,640 6,690 7,544 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -88 -271 -2,115 +17 +603 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.08% 0.14% 0.51% 0.20% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO 25 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564   

 

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

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (9 ก.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO 25 +0.67% +1.76% +5.63% -2.22% +8.19% 

เกณฑมาตรฐาน ** +2.83% +5.04% +11.76% +1.02% +8.56% 

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทนุเปดทหารไทย JUMBO 25 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  4,271,552,321.81  บาท)  4,138,926,405.00  

เงินฝากธนาคาร  45,111,493.45  

เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย  245,503,680.00  

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ  31,064.77  

 จากการขายเงินลงทุน  18,202,531.40  

 จากการขายหนวยลงทุน  4,453,343.36  

 คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย  162,220.85  

รวมสินทรัพย  4,452,390,738.83  

หนีส้นิ  
เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย  245,503,680.00  

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  7,791,256.48  

คาใชจายคางจาย  3,232,639.73  

ภาษีเงินไดคางจาย  28,992.85  

หน้ีสินอ่ืน  185,497.21  

รวมหน้ีสิน  256,742,066.27  

สนิทรพัยสทุธ ิ  4,195,648,672.56  

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  1,070,732,660.93  

กําไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล  1,066,382,805.14  

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  2,058,533,206.49  

สนิทรพัยสทุธ ิ  4,195,648,672.56  

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)  39.1848  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  107,073,265.9062  
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กองทนุเปดทหารไทย JUMBO 25 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย  253,468.29 

 รายไดเงินปนผลรับ  47,225,084.12 

 รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย  749,753.31 

 รายไดอ่ืน  749,447.04 

 รวมรายได  48,977,752.76 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  16,863,204.18 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  668,695.29 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  2,278,980.23 

 คาใชจายภาษีเงินได  150,483.24 

 รวมคาใชจาย  19,961,362.94 

รายไดสทุธ ิ  29,016,389.82 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (78,531,321.39) 

 รายการกําไร(ขาทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 124,884,342.54  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 46,353,021.15  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 75,369,410.97  
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 กองทนุเปด JUMBO 25 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 4,138,926,405.00 98.66% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 290,646,238.22 6.93% 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 4,429,572,643.22 105.59% 
 เงินฝากธนาคาร 290,646,238.22 6.93% 
 หุนสามัญ 4,138,926,405.00 98.66% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 952,286,063.00 22.70% 
 ขนสงและโลจิสติกส 511,829,940.00 12.20% 
 ธนาคาร 455,321,550.00 10.85% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 428,771,150.00 10.22% 
 พาณิชย 416,182,764.50 9.92% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 234,098,400.00 5.58% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 231,269,592.50 5.52% 
 วัสดุกอสราง 210,987,600.00 5.03% 
 การแพทย 166,492,400.00 3.97% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 154,454,470.00 3.68% 
 บรรจุภัณฑ 135,411,450.00 3.23% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 126,318,075.00 3.01% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 115,502,950.00 2.75% 
 อืน่ๆ -233,923,970.66 -5.59% 
 ทรัพยสินอ่ืน 22,818,095.61 0.54% 
 หน้ีสินอ่ืน -256,742,066.27 -6.13% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 4,195,648,672.56 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 245,533,188.19 5.85% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 45,113,050.03 1.08% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 290,646,238.22 6.93% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 22.70% 
 บมจ. ปตท. 13,010,400 494,395,200.00 11.78% 
 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 5,344,420 244,507,215.00 5.83% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,808,336 213,383,648.00 5.09% 
 ขนสงและโลจิสติกส 12.20% 
 บมจ. ทาอากาศยานไทย 6,507,100 396,933,100.00 9.46% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 6,962,300 58,831,435.00 1.40% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 5,996,300 56,065,405.00 1.34% 
 ธนาคาร 10.85% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 1,546,700 196,430,900.00 4.68% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,079,200 153,246,400.00 3.65% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 869,500 105,644,250.00 2.52% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.22% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,354,600 311,558,000.00 7.43% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 1,460,600 117,213,150.00 2.79% 
 พาณิชย 9.92% 
 บมจ. ซีพี ออลล 4,091,800 241,416,200.00 5.75% 
 บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 2,747,100 87,907,200.00 2.10% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 5,990,301 86,859,364.50 2.07% 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 5.58% 
 บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส 568,200 234,098,400.00 5.58% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 5.52% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2,053,822 120,662,042.50 2.88% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 2,557,400 110,607,550.00 2.64% 
 วัสดุกอสราง 5.03% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 546,600 210,987,600.00 5.03% 
 การแพทย 3.97% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 7,238,800 166,492,400.00 3.97% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.68% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 3,922,440 100,022,220.00 2.38% 
 บมจ. คาราบาวกรุป 455,500 54,432,250.00 1.30% 
 บรรจุภัณฑ 3.23% 
 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,955,400 135,411,450.00 3.23% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 3.01% 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 1,174,400 69,583,200.00 1.66% 
 บมจ.เมืองไทย แคปปตอล 965,700 56,734,875.00 1.35% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2.75% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,044,300 115,502,950.00 2.75% 
 รวมหุนสามญั (ราคาทนุ 4,271,552,321.81 บาท) 4,138,926,405.00 98.66% 
 ทรัพยสินอ่ืน 22,818,095.61 0.54% 
 หน้ีสินอ่ืน -256,742,066.27 -6.13% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 4,195,648,672.56 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 107,073,265.91 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 39.1848 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO 25 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 16,863.20 0.4048 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 668.70 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 2,278.98 0.0547 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 150.48 0.0036 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 19,961.36 0.4791 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 4,132,361,308.33 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.23% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02% (916,482.03 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ลาํดบั ชื่อบริษัทหลักทรัพย  คานายหนา 
 (บาท) 

อตัราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา

ทัง้หมด 

1 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 152,271.79 16.61 

2 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน) 11,222.14 1.22 

3 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 18,555.43 2.02 

4 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 240,853.57 26.28 

5 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 29,474.82 3.22 

6 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 173,452.53 18.93 

7 บริษัทหลักทรัพย ภัทร  จํากัด (มหาชน) 31,404.18 3.43 

8 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 137,842.06 15.04 

9 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 121,405.51 13.25 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 916,482.03 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO25 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565  (ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทุนเปด JUMBO25 มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม 

โดยถือ 42.11% 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PC 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. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน 
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส BTS 19 ก.ค. 64 1 1 14 0 1 

2 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 26 ส.ค. 64 1 1 1 0 0 

3 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 1 ต.ค. 64 1 1 3 0 1 

4 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 12 ต.ค. 64 1 1 4 0 0 

5 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 15 พ.ย. 64 1 1 7 0 0 

หมายเหตุ *     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. บีทีเอส 
กรุป โฮลด้ิงส 

 BTS 19 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 
2564 

วาระท่ี 16 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 26 ส.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

3 
บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส 

 INTUCH 1 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 4 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

4 
บมจ. ซีพี 
ออลล 

 CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

5 
บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย 

 SCB 15 พ.ย. 64 
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมี 
 รายละเอียดวาระการประชุม 

 

 

 
4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 ไมมี 

 


