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1 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

วันที่  10 มีนาคม 2566 

เรยีน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปรงิ (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน

ประจําป�  ระหว�างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

มายังผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ�นไทยในช�วง 1 ป�ที่ผ�านมา ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู� 

แต�มีการทยอยปรับลดมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดจากภาครัฐลงอย�างต�อเนื่อง ทําให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทยอย

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเป�นลําดับ ประกอบกับประเทศต�าง ๆ ก็เริม่ทยอยเป�ดให�การเดินทางระหว�างประเทศทําได�สะดวกมาก

ข้ึน ซึ่งส�งผลให�เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง ถึงแม�ว�าภาคการส�งออกจะได�รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ�อและการ

ปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําให�กําลังซื้อลดลง แต�ด�วยภาคการท�องเที่ยวของไทยซึ่งนับว�ามีสัดส�วนมากของ

เศรษฐกิจนอกเหนือจากการส�งออกที่ได�รับผลดีจากการเป�ดประเทศ ทําให�เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่องถึงแม�ว�า

จะเติบโตในอัตราที่ไม�สูงมากนัก เนื่องจากได�รบัผลกระทบอีกทางจากระดับเงินเฟ�อที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในราคาพลังงานจาก

สงครามระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดยป�จจัยดังกล�าวข�างต�นก็ส�งผลต�อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในด�านท่ีดี

และไม�ดี เช�น กลุ�มท�องเที่ยวที่จะได�ประโยชน�จากการเป�ดประเทศ หรือกลุ�มโรงไฟฟ�าที่ ได�รับผลกระทบเชิงลบจากต�นทุน

พลังงานที่เพ่ิมขึน้อย�างมาก เป�นต�น 

กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว มีผลการดําเนินงานในช�วงระหว�างวันที่  1 มกราคม 2565 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพ่ิมข้ึน 3.04% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (70% ของดัชนี SET50 TRI รวมกับ 30% ของ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย�ขนาดใหญ� 3 แห�ง) ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.16% 

สุดท�ายนี้ บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน

กองทุนรวมของ บรษิัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรพัย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

  



 

2 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

รายงานการวิ เคราะห� ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ  

กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจไทยในป� 2565 จะเห็นท้ังในด�านที่ดีและไม�ดี โดยด�านดีก็จะเป�นภาคการท�องเที่ยวที่เร่ิมฟ��นตัวหลังจากที่

ภาครัฐทยอยลดมาตรการป�องกันโควิทและเป�ดประเทศที่จะทําให�เศรษฐกิจฟ��นตัว และภาคการส�งออกที่ได�รับผลกระทบจาก

ระดับเงินเฟ�อที่เพ่ิมขึ้นจนส�งผลให�กําลังซื้อลดลง แต�อย�างไรก็ตาม เศรษฐกิจก็ยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง แต�ก็ยังคง

คาดว�าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศต�าง ๆ นั้นจะไม�ได�ส�งผลกระทบท่ีรุนแรงมากจนทําให�

เกิดเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงมาก จึงทําให�ยังคงคาดว�าเศรษฐกิจไทยนั้นจะยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง แต�ก็คาดว�าจะ

เติบโตได�ในอัตราที่ไม�สูงมากนัก โดยล�าสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สภาพัฒน�ฯ) ปรับลด

ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ป� 2566 เหลือร�อยละ 2.7 – 3.7 โดยคาดว�าป�จจัยหลักที่จะมีผลต�อเศรษฐกิจป� 

2566 ได�แก� การเป�ดประเทศรวมถึงรัฐบาลกลางจีนลดมาตรการป�องกันโควิทให�ชาวจีนสามารถท�องเที่ยวต�างประเทศได� 

สงครามรสัเซีย-ยูเครน การปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย และระดับราคาสินค�าโภคภัณฑ�ท่ีลดลงจากป� 2565 แต�ก็

ยังคงมีปัจจัยกดดันด้านการส่งออกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรืออาจจะมีบางประเทศเกิดการ

ถดถอยได้ 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ�นไทยในช�วง 1 ป�ที่ผ�านมา ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู� 

แต�มีการทยอยปรับลดมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดจากภาครัฐลงอย�างต�อเนื่อง ทําให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทยอย

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเป�นลําดับ ประกอบกับประเทศต�าง ๆ ก็เริม่ทยอยเป�ดให�การเดินทางระหว�างประเทศทําได�สะดวกมาก

ข้ึน ซึ่งส�งผลให�เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง ถึงแม�ว�าภาคการส�งออกจะได�รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ�อและการ

ปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําให�กําลังซื้อลดลง แต�ด�วยภาคการท�องเที่ยวของไทยซึ่งนับว�ามีสัดส�วนมากของ

เศรษฐกิจนอกเหนือจากการส�งออกที่ได�รับผลดีจากการเป�ดประเทศทําให�เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง ถึงแม�ว�า

จะเติบโตในอัตราที่ไม�สูงมากนัก เนื่องจากได�รบัผลกระทบอีกทางจากระดับเงินเฟ�อที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในราคาพลังงานจาก

สงครามระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดยป�จจัยดังกล�าวข�างต�นก็ส�งผลต�อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในด�านท่ีดี

และไม�ดี เช�น กลุ�มท�องเที่ยวที่จะได�ประโยชน�จากการเป�ดประเทศ หรือกลุ�มโรงไฟฟ�าที่ ได�รับผลกระทบเชิงลบจากต�นทุน

พลังงานที่เพ่ิมขึน้อย�างมาก เป�นต�น 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว  

กองทุนจะลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหุ�นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย       

25 บริษัทแรกท่ีเข�าหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� โดยเกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคา

ตลาด (Market Capitalization) การจ�ายเงินป�นผลหรือประกาศที่จะจ�ายเงินป�นผล สภาพคล�องของหลักทรัพย� (Free 

Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย�ในแต�ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยลงทุนในสัดส�วนประมาณ 65%-

75% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ท่ีอายุคงเหลือไม�เกิน 1 ป� ประมาณ 25%-35% ของ

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน  

 



 

3 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแต�วันที่  

1 มกราคม 2565 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรก

ที่เข�าเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� อย�างไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพย�ท่ีกองทุนเข�าลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง 

ไม่ให้ลงทุนกระจุกตัวในหลกัทรพัย�หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําให�ความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยง

ของตลาดมิได�แตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

ไม่ม ี

  

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่ม ี

 

ข�อมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ด�วยทรพัย�สินอื่น (ถ�ามี) 

 ไม�มี 

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสิทธิเรียกร�องดังกล�าวเป�นศูนย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนี้หรือลูกหนี้แห�ง

สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได� (ถ�ามี) 

 ไม�มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

ข�อมลูทัว่ไปของกองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว  

 

วตัถปุระสงค�ของกองทนุ 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและลดความผันผวนของตราสารทุนโดยลงทุนบางส่วนใน
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความมั่นคงสูงและมีอายุคงเหลือไม�เกิน 1 ป� 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

-กองทุนรวมหุ�นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

ประเภทกองทุนตามการลงทนุในต�างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม�มีความเสี่ยงต�างประเทศ 

นโยบายการกู�ยมื (ถ�าม)ี : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล�วงหน�า (Derivatives) : ไม�ลงทุน 

การลงทนุในตราสารทีม่ีสญัญาซือ้ขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) : ไม�ลงทุน 

กลยุทธ�การบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุ�งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด (passive 
management/index tracking) 

โดย บลจ.จะพยายามดํารงค�าความผันผวนของส�วนต�างของผลตอบแทนฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด 
(tracking error : “TE”) : 0.30% ต�อป� 

ดชันชีีว้ัด/อ�างองิ (Benchmark) :  

ตราสารทุนใช�ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบ และตราสารหนี้ ใช�เกณฑ� 
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย�ขนาดใหญ� 3 แห�ง ซ่ึง
ได้แก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย� โดยอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ใช�ในการคํานวณให�มีผล
บังคับวันเดียวกับท่ีธนาคารพาณิชย�ดังกล�าวมีการประกาศบังคับใช�ดอกเบ้ียเงินฝากข�างต�นกําหนดอยู�ที่ร�อยละ 70:30 
ตามลําดับ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยู�ภายใต�กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข�อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย�างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล�าวผ�านการลง
ประกาศในเว็บไซด�ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 

อย�างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให�เป�นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข�อกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช�เปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผู�ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม�ได�จัดทําหรือเป�ดเผย
ข�อมูล/อัตราดังกล�าวอีกต�อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าผ�านการ
ประกาศในเว็บไซด�ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 

ลกัษณะการจ�ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ�ายผลตอบแทนแบบไม�ซับซ�อน 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

รายละเอียด :  

1. ลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 65 แต�ไม�เกินร�อยละ 75 ของ
มูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน�นลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหุ�นบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข�าหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� เกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�า
หลักทรัพย�ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ�ายเงินป�นผลหรือประกาศที่จะ
จ�ายเงินป�นผล สภาพคล�องของหลักทรัพย� และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย�ในแต�ละอุตสาหกรรม (Sector) 
โดยบริษัทจัดการจะทาการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย�ป�ละ 2 คร้ังในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรก
ของเดือนกันยายน 

โดยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในหุ�นสามัญ หรือตราสาร
ทุนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีน�อยกว�าร�อยละ 65 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม�ลงทุนในหรือมีไว�ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) และตราสารหนี้ ท่ีมีลักษณะสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน�าแฝง (Structured Note) 

2. ทรพัย�สินส�วนทีเ่หลือ จะนําไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม�เกิน 1 ป� ดังต�อไปน้ี 

2.1 ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห�งหนี้ท่ี
กระทรวงการคลังเป�นผู�ออก ผู�รับอาวัล หรือผู�ค�าประกัน หรือ  

2.2 เงินฝาก หรือตราสารแห�งหนี้ที่ผู�ออก ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล หรือผู�ค�าประกันเป�นสถาบันการเงินที่มี
ความมั่นคงสูง  

3. กองทุนอาจเข�าทําธุรกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังต�อไปนี ้ 

3.1 ธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย�โดยหลักทรัพย�ที่ให�ยืมเป�นหลักทรพัย� ตามข�อ 1 หรือ 2  

3.2 ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ข�อมูลเพ่ิมเติม 

เรือ่ง การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน�วยลงทุน 

บริษัทหลักทรพัย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผกูพัน - แก�ไขช่ือบริษัทจัดการ 

และนายทะเบียนหน�วยลงทุน ทั้งน้ี จะมีผลตั้งแต�วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป�นต�นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข�อ ข�อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 

ข�อผกูพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ช่ือบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

2. นายทะเบยีนหน�วย

ลงทุน 

ช่ือ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ผลการดำเนนิงานระหวา่งงวดปขีองกองทนุโดยสรุปและขอ้มลูทางการเงินทีส่ำคญั    

งวดปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 
30 ธ.ค. 

65 
30 ธ.ค. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ธ.ค. 

61 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 17.7398 17.4810 19.9079 20.1610 21.2167 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย) 17.9838 17.7398 17.4810 19.9079 20.1610 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดป ี 3.04% +3.51% -10.21% +0.65% -3.40% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี 3.16% +8.57% -7.60% +4.07% -3.25% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 3,786 3,927 4,652 4,704 4,903 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 3,551 3,786 3,927 4,652 4,704 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดป ี(ล้านบาท) 3,609 3,878 3,961 4,641 4,737 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -284 -200 -156 -5 +33 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดป�* (Average redemption rate) 0.03% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลีย่นออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉล่ีย     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว ณ วันที ่30 ธนัวาคม 2565   

 

 ย้อนหลัง 
 3 เดือน  

ย้อนหลัง 
 6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป ี

ย้อนหลัง 
 3 ป ี

ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี  (30 ก.ย. 65) (30 มิ.ย. 65) (30 ธ.ค. 64) (30 ธ.ค. 62) (11 พ.ย. 47) 

กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว +3.40% +5.06% +3.04% -1.44% +6.05% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +3.84% +4.90% +3.16% +1.10% +6.72% 
** เกณฑ�มาตรฐาน คือ ตราสารทุนใช�ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบ และตราสารหน้ีใช�เกณฑ� 
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย�ขนาดใหญ� 3 แห�ง ซึง่ได�แก�ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย� โดยอัตราดอกเบ้ียดอกเบ้ียท่ีใช�ในการคํานวณให�มีผลบังคับวนัเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย�ดังกล�าวมีการ
ประกาศบังคับใช� ทั้งน้ี น้ําหนักที่ใช�ในการคํานวณระหว�างดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากข�างต�นกําหนดอยู�ที่ร�อยละ 
70:30 ตามลําดับ 

 
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผล 
                    การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผู�สอบบญัชีรบัอนญุาต 

 

เสนอ   ผู�ถือหน�วยลงทุนและบริษัทจัดการ 

 กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

 

ความเหน็  

  ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว (กองทุน) ซ่ึงประกอบด�วย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีทีส่ําคัญ  

 ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผลหุ�นระยะยาว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ สําหรบัป�สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควร

ในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น 

 ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกองทุน

ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป�นอิสระที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

(ประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติ

ตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

 

ข�อมูลอื่น 

 ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วยข�อมูลซ่ึงรวมอยู�ในรายงานประจําป� แต�ไม�รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว�ารายงานประจําป�จะถูกจัดเตรียมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผู�สอบบัญชีน้ี  

 ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเช่ือมั่นต�อข�อมูลอ่ืน  

 ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอ่ืนมี

ความขัดแย�งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรอืกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรือปรากฏว�า ข�อมูลอ่ืนมี

การแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสําคัญหรือไม�   

 เม่ื อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป�  หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น

สาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสารเร่ืองดังกล�าวกับผู�บรหิาร เพ่ือให�ผู�บริหารดําเนินการแก�ไขข�อมูลท่ีแสดงขัดต�อข�อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู�บรหิารต�องบการเงิน  

 ผู�บริหารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล�านี้โดยถูกต�องตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทาง

บัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหาร

พิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด   

 ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรอืไม�สามารถดําเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�   

   

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน 

                 การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�ความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน

ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัด

ต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�านี้   

 ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู�

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญใน งบการเงิน

ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น 

และได�หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูล

ที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญซ่ึงเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่ เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรง

ตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ื อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผู�บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ� หรือสถานการณ�ท่ีอาจ

เป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสําคัญต�อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเน่ืองหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อ

สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการ

เป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข�อง หรือถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลง

ไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็

ตาม เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กองทุนต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่อง   
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่

 ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�บริหารในเร่ืองต�างๆ ที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได�

วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า 

 ผู�สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                               

                                                                                                                     (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 

 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่9393 

 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย ์     

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม 3.2, 5 3,420,641,902.76  3,579,703,228.16 

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยมืหลักทรัพย์แสดงด้วย     

 มูลค่ายุติธรรม 3.4, 5, 6 105,482,704.00  157,196,400.00 

เงินฝากธนาคาร 8 29,249,102.36  33,198,796.68 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให�ยืมหลักทรัพย�) 3.4, 6 126,790,134.00  184,315,260.00 

ลูกหน้ี     

จากดอกเบี้ยและเงินปันผล  9,034.65  5,335.05 

จากการขายเงินลงทุน  -  22,521,819.34 

ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย ์  130,811.28  114,256.61 

รวมสินทรัพย ์  3,682,303,689.05  3,977,055,095.84 

หนี้สิน     

เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย ์ 3.4, 6 126,790,134.00  184,315,260.00 

เจ้าหนี ้     

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  232,143.11  1,995,955.77 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  4,005,673.76  4,273,874.51 

หนี้สินอ่ืน  250,172.15  263,897.31 

รวมหนี้สิน  131,278,123.02  190,848,987.59 

สินทรัพย์สุทธ ิ  3,551,025,566.03  3,786,206,108.25 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต�อ) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์สุทธ ิ     

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,974,624,683.43  2,134,359,883.65 

กำไรสะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 319,891,309.01  444,456,458.16 

 กำไรสะสมจากการดำเนินงาน  1,256,509,573.59  1,207,389,766.44 

สินทรัพย์สุทธิ   3,551,025,566.03  3,786,206,108.25 

     

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  3.8  17.9832   17.7393 

       

(สําหรับป� 2565 คํานวณจากจํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด 197,462,468.0989 หน�วย) 

(สําหรับป� 2564 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทัง้หมด 213,435,988.1102 หน่วย) 
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กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (หน�า 1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 
 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช�การจัดกลุ�มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
 

 
วันครบ 

อายุ 
 อัตรา

ดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 จํานวนหน่วย/ 
เงินต�น 

(หน่วย/บาท) 

 มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

 ร�อยละ 
ของมูลค่า 
เงินลงทุน 

พันธบัตร           
ธนาคารแห่งประเทศไทย          

CB3112A 12/01/66  0.00  300,000,000  299,917,206.42  8.51 
CB3126A 26/01/66  0.00  140,000,000  139,907,048.06  3.97 
CB3202B 02/02/66  0.00  50,000,000  49,958,959.74  1.42 
CB3209A 09/02/66  0.00  70,000,000  69,933,496.12  1.98 
CB3302B 02/03/66  0.00  400,000,000  399,258,363.92  11.32 
CB3309A 09/03/66  0.00  40,000,000  39,938,235.25  1.13 

รวมพันธบัตร       998,913,309.51  28.33 
หุ้นสามัญ          

อาหารและเคร่ืองด่ืม          
บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน)     2,605,800  64,623,840.00  1.83 

       64,623,840.00  1.83 
ธนาคาร          

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     577,600  85,484,800.00  2.42 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     716,400  105,669,000.00  3.00 
บริษัท เอสซบีี เอกซ� จํากัด (มหาชน)     1,022,600  109,418,200.00  3.10 

       300,572,000.00  8.52 
เงินทุนและหลักทรัพย์          

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     783,000  46,197,000.00  1.31 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)    439,100  30,297,900.00  0.86 
       76,494,900.00  2.17 

วัสดุก่อสร้าง          
บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)     363,200  124,214,400.00  3.52 

       124,214,400.00  3.52 
บรรจุภัณฑ ์          

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)      1,299,100  74,048,700.00  2.10 
       74,048,700.00  2.10 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์          
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จํากัด (มหาชน)     1,698,900  69,230,175.00  1.96 
บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)     1,364,345  64,465,301.25  1.83 

       133,695,476.25  3.79 
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กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (หน�า 2) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 
 

 

วันครบ 

อายุ 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(ร�อยละต�อป�) 

 จํานวนหน�วย/ 

เงินต�น 

(หน�วย/บาท) 

 มูลค�ายุติธรรม 

(บาท) 

 ร�อยละ 

ของมูลค่า 

เงินลงทุน 

พาณิชย�          

บริษัท ซพีี ออลล� จํากัด (มหาชน)     2,718,100  185,510,325.00  5.26 

       บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)     1,824,900  84,401,625.00  2.39 

  บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน)     3,979,250  61,678,375.00  1.75 

       331,590,325.00  9.40 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วสิ จํากัด (มหาชน)      899,800  175,461,000.00  4.98 

 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน)     970,400  74,963,400.00  2.13 

 บริษัท ทรู คอร�ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)     10,180,900  49,275,556.00  1.40 

       299,699,956.00  8.51 

พลังงานและสาธารณูปโภค          

บริษัท กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)    3,550,350  196,156,837.50  5.56 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)     8,642,700  287,369,775.00  8.15 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน)    1,201,235  212,017,977.50  6.01 

       695,544,590.00  19.72 

การแพทย�          

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)     4,808,800  139,455,200.00  3.96 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)     240,800  51,049,600.00  1.45 

       190,504,800.00  5.41 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�          

บริษัท แอสเสท เวิรด� คอร�ป จํากัด (มหาชน)     9,682,900  61,002,270.00  1.73 

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)     1,358,100  96,425,100.00  2.73 

       157,427,370.00  4.46 

ขนส่งและโลจสิติกส�          

บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    4,625,100  45,325,980.00  1.29 

บริษัท บีทีเอส กรุ�ป โฮลด้ิงส� จํากัด (มหาชน)     3,984,400  33,468,960.00  0.95 

       78,794,940.00  2.24 

รวมหุ้นสามัญ       2,527,211,297.25  71.67 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,204,579,591.73 บาท)       3,526,124,606.76  100.00 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

สาํหรบัป�สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

รายได้จากการลงทุน 3.1    

 รายได้เงินปันผล  74,335,024.79  75,759,328.25 

 รายได้ดอกเบ้ีย  5,728,577.28  4,343,822.61 

 รายได้ค่าธรรมเนยีมยืมหลักทรัพย์  1,379,239.06  1,133,014.94 

 รายได้อื่น  321,175.86  259,822.41 

 รวมรายได้  81,764,016.99  81,495,988.21 

ค่าใช้จ่าย 3.1    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  9 44,961,736.86  48,320,530.34 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 9 965,270.02  1,037,379.07 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  9 3,947,683.72  4,242,588.98 

  รวมค่าใช้จ่าย  49,874,690.60  53,600,498.39 

รายได้สุทธิ   31,889,326.39  27,895,489.82 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 3.1 44,488,062.27  61,688,577.69 

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม�เกิดขึ้น 

จากเงินลงทุน 

 

3.1, 10 

 

32,028,813.28 

  

47,333,946.86 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

 และท่ียังไม่เกิดข้ึน 

  

76,516,875.55 

  

109,022,524.55 

     

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงาน

 ก�อนภาษีเงินได�  

  

108,406,201.94 

  

136,918,014.37 

หัก ภาษีเงินได้  (258,887.84)  (213,745.64) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงาน 

หลังหักภาษีเงินได้ 

  

108,147,314.10 

  

136,704,268.73 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สาํหรบัป�สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

การดำเนินงาน   108,147,314.10  136,704,268.73 

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนไดเ้สีย 11 (59,027,506.95)  (77,257,981.25) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างป ี  18,451,454.28  30,000,417.61 

การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างป ี  (302,751,803.65)  (229,878,573.14) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างป ี  (235,180,542.22)  (140,431,868.05) 

สินทรัพย�สุทธิ ณ วันต�นป�  3,786,206,108.25  3,926,637,976.30 

สินทรัพย�สุทธิ ณ วันปลายป�  3,551,025,566.03  3,786,206,108.25 

     

  หน่วย 

  2565  2564 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน�วยลงทุน  

(มูลค�าหน�วยละ 10 บาท) 

    

    หน�วยลงทุน ณ วันต�นป�  213,435,988.1102  224,630,512.7759 

    บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างป ี  1,049,489.6722  1,694,247.2643 

    หัก : หนว่ยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างป ี  (17,023,009.6835)  (12,888,771.9300) 

    หน�วยลงทุน ณ วันปลายป�  197,462,468.0989  213,435,988.1102 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

1. ข�อมูลทั่วไป 

  กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค�ของโครงการ เพ่ือสร�างผลตอบแทน

จากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและลดความผันผวนของตราสารทุนโดยลงทุน ในตราสารหนี้ระยะ

สั้นที่มีความมั่นคงสูงและมีอายุคงเหลือไม�เกิน 1 ป� 

  กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว เป�นกองทุนรวมหุ�นระยะยาว ที่มีการกระจายการลงทุนน�อย

กว�าเกณฑ�มาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนด ประเภทรับซ้ือคืน

หน�วยลงทุนท่ีประสงค�จะไม�ดํารงอัตราส�วนการลงทุนตามที่ประกาศกําหนด โดยไม�มีกําหนดอายุของโครงการและมี

นโยบายจ�ายเงินป�นผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวม

ทั้งสิ้น 4,000 ล�านบาท แบ�งเป�น 400 ล�านหน�วยลงทุน หน�วยลงทุนละ 10 บาท  

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”) (บริษัท

หลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เป�นผู�จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน�วยลงทุน จนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2565) โดยมีนโยบายเป�นการลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 65 แต� 

ไม� เกินร�อยละ 75 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน�นลงทุนในหุ� นสามัญและ/หรือหุ� นบุ ริมสิทธิ 

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บรษิัทแรกทีเ่ข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย ์โดย

จะไม�ลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivative) และตราสารหนีท้ี่มีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับตัวแปร (Structure 

Note) ทรัพย�สินส�วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม�เกิน 1 ป� ทั้งนี้กองทุนอาจทําธุรกรรมการ 

ให�ยืมหลักทรัพย�หรือธุรกรรมซ้ื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ� ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

 

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

  งบการเ งิ นนี้ ได�จั ดทําข้ึ นตามแนวปฏิ บั ติ ทางบั ญชี สําหรั บกองทุ นรวมและกองทุ นสํารองเลี้ ยงชีพ 

ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได� รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย� 

และตลาดหลักทรั พย�  ส� วนเรื่ องที่ แนวปฏิ บั ติทางบั ญชี ไม� ได� กําหนดไว� ให� กองทุ นต� องปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช�ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงินฉบับที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใช�เป�นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล�าว 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 3.1 การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย 
  3.1.1 รายได�จากเงินลงทุนรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง ดังน้ี 

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป�นรายได�โดยใช�วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท�จริง 
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของ

ตราสารหนี้ ใช�วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท�จริง 
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เงินป�นผลบันทึกเป�นรายได�นับแต�วันที่มีสิทธิที่จะได�รับ 
กําไรหรือขาดทุนที่ เกิดข้ึนจากการจําหน�ายเงินลงทุนบันทึกเป�นรายได�หรือค�าใช�จ�าย ณ วันที่

จําหน�ายเงินลงทุน โดยต�นทุนของเงินลงทุนที่จําหน�ายใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก 
กําไรหรือขาดทุนท่ียังไม�เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป�น

รายได�หรือค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได�อ่ืนและค�าใช�จ�ายบันทึกตามเกณฑ�คงค�าง 
 
 3.2 การวัดมูลค�าเงินลงทุน 
  การรับรู�รายการเม่ือเร่ิมแรก 

 เงินลงทุนจะรับรู�เป�นสินทรัพย�ด�วยจํานวนต�นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต�นทุน
ของเงินลงทุน ประกอบด�วย รายจ�ายซื้อเงินลงทุนและค�าใช�จ�ายโดยตรงท้ังสิ้นที่กองทุนจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงเงิน
ลงทุนนั้น 

 
การวัดมูลค�าภายหลัง 

   เงินลงทุนในหน�วยลงทุนในต�างประเทศ หลักทรัพย�และทรัพย�สินอ่ืนในต�างประเทศแสดงตามมูลค�า
ยุติธรรม โดยมูลค�ายุติธรรมของหน�วยลงทุนในต�างประเทศถือตามราคามูลค�าสินทรัพย�สุทธิที่ประกาศโดย
บริษัทจัดการของกองทุนนั้น 

   เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค�ายุติธรรม โดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามลําดับดังนี้ 

(1)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(2)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm 

quote จากบริษัทผู�เสนอซ้ือเสนอขาย 
(3)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรบัมูลค�ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ�นกู�และพันธบัตรที่มีอายุต่ํากว�า 90 วัน คํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท�ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

อัตราผลตอบแทนที่ ได�มาสําหรับตราสารท่ีจะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต�วันที่ลงทุน ส�วนมูลค�า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่า

ยุติธรรมของหลักทรพัย�หรือสินทรัพย�นั้น  

 

 3.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

    การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

    สินทรัพย�ทางการเงินจัดประเภทเป�นสินทรพัย�ทางการเงินที่แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกาํไรหรือขาดทุน 

และการวัดมูลค�าภายหลังของสินทรัพย�ทางการเงินด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค�า

ยุติธรรมจะรบัรู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หน้ีสินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป�นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค�าภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย 

 

 3.4 การให�ยืมหลักทรัพย� 

   กองทุนบันทึกหลักทรัพย�ซึ่งนําไปให�ลูกค�ายืมต�อ เป�นหลักทรัพย�ให�ยืมตามสัญญาให�ยืมหลักทรัพย�ตาม

มูลค่ายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคู่สัญญาเป็นหลักประกันบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการ
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ให�ยืมหลักทรัพย�ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได�ค�าธรรมเนียมการให�ยืมหลักทรัพย� บันทึกตามเกณฑ�คงค�าง

ตามระยะเวลาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส�วนได�เสียของกองทุน 

ตั้งแต�ร�อยละ 10 ของส�วนได�เสียทั้งหมดที่ มีสิทธิออกเสียงไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมหรือฝ�ายบริหาร ซึ่ง

ประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุน

บรรลุวัตถุประสงค�ที่วางไว� ทั้งนี้รวมถึงคู�สมรสหรือบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของฝ�ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรอืกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน 

หรืออยู�ภายใต�อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู�ภายใต�อิทธิพล

อย�างเป�นสาระสาํคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรบัสมดุล 

   ในกรณีที่ขายหรือรับซ้ือหน�วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู�ถือหน�วยลงทุน จะทําให�ผู� ถือหน�วยเกิด

ความไม�เท�าเทียมกัน กองทุนต�องบันทึกบัญชีปรบัสมดุลเพ่ือให�ผู�ถือหน�วยมีส�วนในสินทรพัย�สุทธิของกองทุนเท�า

เทียมกัน ไม�ว�าผู�ถือหน�วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป�นส�วนหนึ่ง

ของกําไรสะสม 

 

 3.7    การแบ�งป�นส�วนทุน 

กองทุนต�องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนป�ดสมุดทะเบียนหากป�นผลนั้นจะจ�ายเป�นเงินสด ใน

กรณีที่กองทุนจะจ�ายป�นผลเป�นหน�วยลงทุน กองทุนต�องบันทึกลดกําไรสะสมด�วยมูลค�าสินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 

ตามจํานวนหน�วยป�นผลท่ีให� ณ วันที่ที่กําหนดไว�ในนโยบายการจ�ายหน�วยป�นผล นอกจากนี้ กองทุนต�องบันทึก

เพ่ิมมูลค�าที่ตราไว�ของหน�วยลงทุน ส�วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอ่ืนที่ เก่ียวข�องตามสัดส�วนที่ควร

บันทึกเปรยีบเสมือนว�าการออกหน�วยป�นผลน้ันเป�นการขาย 

 

 3.8 สินทรพัย�สุทธิต�อหน�วยลงทุน 

   กองทุนคํานวณสินทรพัย�สุทธิต�อหน�วยลงทุน โดยการหารมูลค�าสินทรัพย�สุทธิด�วยจํานวนหน�วยลงทุน

ที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันส้ินป� 

 

 3.9 ภาษีเงินได� 

   ตามพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2562 ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป�นต�นไป มีผลให�กองทุนต�องเสียภาษีเงินได�สาํหรับ

เงินได�พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห�งประมวลรัษฎากรที่ เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได�แก� 

ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ�นกู� ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน และผลต�างระหว�างราคาไถ�ถอนกับราคาจําหน�าย

ตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกและจำหน่ายคร้ัง

แรกในราคาต่าํกว�าราคาไถ�ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร�อยละ 15 ของรายได�ก�อนหักรายจ�ายใดๆ 
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3.10 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการ

ประมาณหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่เกี่ยวข�องกับ สินทรัพย� หนี้สิน รายได� ค�าใช�จ�าย และการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณ

ไว้ 

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 

  ในระหว�างป� กองทุนมีรายการธุรกิจระหว�างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู�ถือหุ�นและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล�าวสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 มีดังต�อไปนี ้

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 23,963,736.91  48,320,530.34  ตามเกณฑ�ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน  

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน  2,104,039.13  4,242,588.98  ตามเกณฑ�ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน  

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปรงิ (ประเทศไทย) จำกัด   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 20,997,999.95  -        ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน  

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,843,644.59  -       ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน  

บริษัท หลักทรัพย�ธนชาต จํากัด 

ซ้ือเงินลงทุน              21,724,851.63  17,340,399.18  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 74,753,239.53  53,435,779.38  ราคาตลาด 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ดังนี ้

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย -  3,964,012.98 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย  -  348,044.11 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 3,715,257.13  - 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย  326,203.15  - 
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5. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด�วย 

 บาท 
 2565  2564 

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 998,935,932.57  998,913,309.51  1,084,195,802.19  1,084,299,621.91 
หุ้นสามัญ        

เงินลงทุน 2,119,393,383.13  2,421,728,593.25  2,207,695,755.89  2,495,403,606.25 
หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญา        

ให้ยืมหลักทรัพย์ 86,250,276.03  105,482,704.00  155,491,868.33  157,196,400.00 
รวม 3,204,579,591.73  3,526,124,606.76  3,447,383,426.41  3,736,899,628.16 

6. ธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย� 
   กองทุนฯ (ให�กู�ยืม) ได�เข�าทาํธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย�ตามสัญญาให�ยืมและยืมหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� 

(ผู�ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะให�ยืมหลักทรัพย�เป�นหุ�นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แก�ผู�ยืมเป�นคราวๆ โดยต�องเรียก
หลักประกันการให�ยืมหลักทรัพย�จากผู�ยืม ท้ังนี้หลักประกันต�องเป�นเงินสดและต�องดํารงมูลค�าหลักประกันไว�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 120 ของมูลค�าธุรกรรมให�ยืมหลักทรัพย� ผู�ยืมยินยอมให�ผู�ให�ยืมนําเงินสดท่ีเป�นหลักประกันดังกล�าวไปแสวงหา
ผลประโยชน� โดยผู�ยืมตกลงให�ผู�ให�ยืมถือเอาเงินสดที่เป�นหลักประกันการยืมหลักทรัพย� นาํมารวมคาํนวณเป�นมูลค�าประกัน
สาํหรับการยืมหลักทรัพย�ตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ํากว�าร�อยละ 110 ของมูลค�าหลักทรัพย�ที่ยืม ผู�ยืมจะ
วางหลักประกันเพ่ิมให�มากกว�าหรือเท�ากับมูลค�าหลักประกัน กองทุนฯจะคิดค�าธรรมเนียมการให�ยืมเป�นรายวันโดยอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคาํนวณจากมูลค�าหลักทรัพย�ให�ยืมตามราคาตลาดของวันทาํการก�อน
หน�าหนึ่งวันทาํการ 

   หลักทรัพย�ให�ยืมตามสัญญาให�ยืมหลักทรัพย�ตามมูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564
ประกอบด�วย 

 2565  2564 

 

จํานวนหลัก 
ทรัพย�ที่ยืม 

(หน�วย)  

มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

  

จํานวนหลัก 
ทรัพย�ที่ยืม 

(หน�วย)  

มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

 

บริษัท คาราบาวกรุ�ป จํากัด (มหาชน) -  -  132,000  15,774,000.00 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) -  -  100,000  2,550,000.00 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 20,000  2,960,000.00  100,000  12,150,000.00 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) -  -  15,000  2,130,000.00 
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) -  -  4,200  533,400.00 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 31,900  1,882,100.00  104,000  6,162,000.00 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส  

จํากัด (มหาชน) 200,000  13,800,000.00  -  - 
บริษัท เมืองไทย แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) -  -  140,000  8,225,000.00 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จํากัด (มหาชน) -  -  280,000  12,110,000.00 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) -  -  100,000  5,875,000.00 
บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 50,700  9,886,500.00  250,000  57,500,000.00 
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) -  -  100,000  8,025,000.00 
บริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 2,345,600  11,352,704.00   -  - 
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 2565  2564 

 

จํานวนหลัก 
ทรัพย�ที่ยืม 

(หน่วย)  

มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

  

จํานวนหลัก 
ทรัพย�ที่ยืม 

(หน่วย)  

มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

 
บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย)            

จํากัด (มหาชน) -  -  63,500  26,162,000.00 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 286,600  50,584,900.00  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 211,500  15,016,500.00   -  - 

   105,482,704.00    157,196,400.00 

 

10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 
 บาท 

 2565  2564 

โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน     
 ณ วันต้นปี (289,516,201.75)  (242,182,254.89) 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม�เกิดข้ึนของเงินลงทุนที่คงเหลือ 
 ณ วันสิ้นป ี

 
321,545,015.03 

  
289,516,201.75 

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 32,028,813.28  47,333,946.86 
 
  รายการกาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม�เกิดขึ้น ณ วันต�นป�บางส�วนเกี่ยวข�องกับเงินลงทุนที่ได�ขายไปแล�วในป�ซ่ึงผลจากการ

ขายน้ันได�ปรากฎอยู�ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แล�ว 
 

11. การแบ�งป�นส�วนทุน 
   สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนได�จ�ายเงินป�นผล ดังนี้ 

วันปิดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  (หน�วย : บาท) รวม 

วันที่ 12 มกราคม 2564  ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563  0.15 บาท  33,631,833.09 
วันที ่5 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  0.20 บาท  43,626,148.16 
วันที่ 12 มกราคม 2565  ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564  0.125 บาท  26,480,327.86 

วันที ่11 กรกฎาคม 2565  ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  0.16 บาท  32,547,179.09 

 

12. การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเครือ่งมือทางการเงิน 

 12.1 นโยบายการการบัญชีสําหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

   นโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการ

เงิน การวัดมูลค�า การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�ายของเคร่ืองมือทางการเงินได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข�อ 3 

 

 12.2 การประมาณมูลค�ายุติธรรม  

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได�รับจากจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาที่จะจ�ายเพ่ือโอนหนี้สิน

ให�ผู�อ่ืนโดยรายการดังกล�าวเป�นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย (ผู�ร�วมตลาด) ณ วันที่วัด

มูลค�า กองทุนใช�ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล�องในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหนี้สินซ่ึง
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข�องกําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีที่ไม�มีตลาดที่มี

สภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี

สภาพคล�องได� กองทุนจะประมาณมูลค�ายุ ติธรรมโดยใช� เทคนิคการประเมินมูลค�าท่ี เหมาะสมกับแต�ละ

สถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลท่ีสามารถสังเกตได�ที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย�หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค�ายุติธรรม

นั้นให�มากที่สุด  

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณ

มูลค�าความ แตกต�างของระดับข�อมูลสามารถแสดงได�ดังนี้ 

ระดับที่  1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สิน

อย�างเดียวกัน  

ระดับที่ 2  ข�อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู�ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได�โดยตรง 

(ได�แก� ข�อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ�อม (ได�แก� ข�อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย�นั้นหรือ

หนี้สินนั้น  

ระดับที่ 3  ข�อมูลสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินซ่ึงไม�ได�อ�างอิงจากข�อมูลท่ีสามารถสังเกตได�จากตลาด 

(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได)้ 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 2,527,211,297.25  -  -  2,527,211,297.25 

ตราสารหนี้ -  998,913,309.51  -  998,913,309.51 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย ์        
ตราสารทุน 2,652,600,006.25  -  -  2,652,600,006.25 

ตราสารหนี้ -  1,084,299,621.91  -  1,084,299,621.91 
 

เงินลงทุนต�างๆ ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ�างอิงไว�อย�างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพ
คล�องและถูกจัดประเภทอยู�ในระดับท่ี 1 นั้นประกอบด�วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล�องและ
ตราสารอนุพันธ�ที่ซ้ือขายในตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนอย�างเป�นทางการ กองทุนจะไม�ปรับราคาที่อ�างอิงสําหรับเคร่ืองมือ
เหล�านี้  

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดท่ีมีการอ�างอิงไว�อย�างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู�ค�าหรือแหล�งกําหนดราคาท่ีเป�นทางเลือกซึ่ง
ได�รับการสนับสนุนจากข�อมูลที่สังเกตได�จะถูกจัดอยู�ในระดับท่ี 2 เครื่องมือการเงินเหล�านี้ประกอบด�วยตราสาร
หนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู�ในกลุ�มน�าลงทุน  
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12.3 ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบ้ีย  
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง

ไปเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต�อไปนี้ ได�สรุปความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด�วยสินทรัพย�ของกองทุน

ตามมูลค�ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ยปรับ 
ขึน้ลงตามราคาตลาด 

 มีอัตราดอกเบ้ียคงที่  ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  998,913,309.51 2,527,211,297.25 3,526,124,606.76 
เงินฝากธนาคาร 29,249,102.36  -  -  29,249,102.36 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
การให้ยืมหลักทรัพย์) 

 
126,790,134.00 

  
- 

  
- 

  
126,790,134.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินป�นผล -  -  9,034.65  9,034.65 
ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมจากการ
 ให�ยืมหลักทรพัย� 

 
- 

  
- 

  
130,811.28 

  
130,811.28 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการ

ให�ยืมหลักทรัพย� 
 

- 
  

- 
  

126,790,134.00 
  

126,790,134.00 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  232,143.11  232,143.11 
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  4,005,673.76  4,005,673.76 
หน้ีสินอื่น -  -  250,172.15  250,172.15 

 
 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ียปรับ 
ขึ้นลงตามราคาตลาด 

 มีอัตราดอกเบ้ียคงที่  ไม�มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย�ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  1,084,299,621.91 2,652,600,006.25 3,736,899,628.16 
เงินฝากธนาคาร 33,198,796.68  -  -  33,198,796.68 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 

จากการให้ยืมหลักทรัพย์) 
 

184,315,260.00 
  

- 

  
- 

  
184,315,260.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินป�นผล -  -  5,335.05  5,335.05 
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  22,521,819.34  22,521,819.34 
ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมจากการ
 ให�ยืมหลักทรพัย� 

 
- 

  
- 

  
114,256.61 

  
114,256.61 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการ

ให้ยืมหลักทรัพย์ 
 

- 

  
- 

  
184,315,260.00 

  
184,315,260.00 

เจ�าหน้ีจากการรับซือ้คืนหน�วยลงทุน -  -  1,995,955.77  1,995,955.77 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  4,273,874.51  4,273,874.51 
หน้ีสินอื่น -  -  263,897.31  263,897.31 
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12.5 ความเสี่ยงด�านเครดิต  

กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือ

ทาง การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหนี้ อย�างไรก็ตาม สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวจะครบกําหนดในระยะเวลา

อันสั้น กองทุนจึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้

 

12.6 ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน  

ไม�มีสินทรัพย�หรือหนี้สินทางการเงินที่ เป�นเงินตราต�างประเทศ ดังนั้ นจึงไม�มีความเสี่ยงจากอัตรา 

แลกเปลี่ยน  

 

12.7 ความเสี่ยงด�านตลาด  

กองทุนมีความเสี่ยงด�านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของ

เงินลงทุน ดังกล�าวข้ึนอยู�กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ�ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ง

สภาวการณ� ดังกล�าวอาจมีผลกระทบทางด�านบวกหรือด�านลบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร 

ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับ ประเภทของธุรกิจของผู�ออกตราสารว�ามีความสัมพันธ�กับความผันผวนของตลาดมากน�อย

เพียงใดอันอาจทาํให� ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได� 

 

12.8 การบริหารความเสี่ยง  

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช�น 

การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห�ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

 

13. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมช่ือ : บริษัท

หลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด) มีมติจ�ายเงินป�นผลกองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว จาก

ผลการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหน�วยละ 0.26 บาท จํานวนเงิน 

50,957,987.76 บาท 

 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 

   งบการเงินนี้ได�รับการอนุมัติให�ออกโดยผู�มีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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      กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูค่าตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  998,913,309.51 28.13% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป�นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 2,527,211,297.25 71.19% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 156,048,271.01 4.39% 
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     กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 3,682,172,877.77 103.71% 
 เงินฝากธนาคาร 156,048,271.01 4.39% 
 พันธบัตร 998,913,309.51 28.13% 
 หุ�นสามัญ 2,527,211,297.25 71.19% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 695,544,590.00 19.58% 
 พาณิชย� 331,590,325.00 9.34% 
 ธนาคาร 300,572,000.00 8.47% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 299,699,956.00 8.44% 
 การแพทย� 190,504,800.00 5.37% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 157,427,370.00 4.44% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 133,695,476.25 3.77% 
 วัสดุก�อสร�าง 124,214,400.00 3.50% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 78,794,940.00 2.22% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 76,494,900.00 2.15% 
 บรรจุภัณฑ� 74,048,700.00 2.09% 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม 64,623,840.00 1.82% 
 อืน่ๆ -131,147,311.74 -3.71% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 130,811.28 0.00% 
 หนี้สินอ่ืน -131,278,123.02 -3.71% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 3,551,025,566.03 100.00% 
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กองทุนเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 พนัธบตัร 
 อายุคงเหลือน�อยกว�าหนึ่งป� 1,000,000,000 998,913,309.51 28.13% 
 รวมพันธบตัร 998,913,309.51 28.13% 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด 126,797,522.10 3.57% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 29,250,748.91 0.82% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 156,048,271.01 4.39% 
 หุ�นสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 19.58% 
 บมจ. ปตท. 8,642,700 287,369,775.00 8.09% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม 1,201,235 212,017,977.50 5.97% 
 บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� 3,550,350 196,156,837.50 5.52% 
 พาณิชย� 9.34% 
 บมจ. ซีพี ออลล� 2,718,100 185,510,325.00 5.22% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน 1,824,900 84,401,625.00 2.38% 
 บมจ. โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� 3,979,250 61,678,375.00 1.74% 
 ธนาคาร 8.47% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 1,022,600 109,418,200.00 3.08% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 716,400 105,669,000.00 2.98% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 577,600 85,484,800.00 2.41% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.44% 
 บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 899,800 175,461,000.00 4.94% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� 970,400 74,963,400.00 2.11% 
 บมจ. ทรู คอร�ปอเรชั่น 10,180,900 49,275,556.00 1.39% 
 การแพทย� 5.37% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,808,800 139,455,200.00 3.93% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� 240,800 51,049,600.00 1.44% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 4.44% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,358,100 96,425,100.00 2.72% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด� คอร�ป 9,682,900 61,002,270.00 1.72% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 3.77% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร�ส 1,698,900 69,230,175.00 1.95% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 1,364,345 64,465,301.25 1.82% 
 วัสดุก�อสร�าง 3.50% 
 บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย 363,200 124,214,400.00 3.50% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 2.22% 
 บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ 4,625,100 45,325,980.00 1.28% 
 บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 3,984,400 33,468,960.00 0.94% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 2.15% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 783,000 46,197,000.00 1.30% 
 บจก. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส 439,100 30,297,900.00 0.85% 
 บรรจุภัณฑ� 2.09% 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 1,299,100 74,048,700.00 2.09% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 1.82% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 2,605,800 64,623,840.00 1.82% 
 รวมหุ้นสามญั 2,527,211,297.25 71.19% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 130,811.28 0.00% 
 หนี้สินอื่น -131,278,123.02 -3.71% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 3,551,025,566.03 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 197,462,468.0989 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 17.9832 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 
      

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร 
      

ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม  2565       

  ประเภทหลักทรัพย� ชื่อผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23112A   12 ม.ค. 66 GOV 300,000,000.00 299,917,206.42 

2 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23126A   26 ม.ค. 66 GOV 140,000,000.00 139,907,048.06 

3 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23202B   2 ก.พ. 66 GOV 50,000,000.00 49,958,959.74 

4 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23209A   9 ก.พ. 66 GOV 70,000,000.00 69,933,496.12 

5 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23302B   2 มี.ค. 66 GOV 400,000,000.00 399,258,363.92 

6 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23309A   9 มี.ค. 66 GOV 40,000,000.00 39,938,235.25 

7 เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ� SCB   AA+(tha)  29,250,748.91 

8 เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ� SCB   AA+(tha)  126,797,522.10 

9 หุ�นสามัญ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส ADVANC    899,800.00 175,461,000.00 

10 หุ�นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด� คอร�ป AWC    9,682,900.00 61,002,270.00 

11 หุ�นสามัญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL    577,600.00 85,484,800.00 

12 หุ�นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS    4,808,800.00 139,455,200.00 

13 หุ�นสามัญ บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ BEM    4,625,100.00 45,325,980.00 

14 หุ�นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� BH    240,800.00 51,049,600.00 

15 หุ�นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลด้ิงส� BTS    3,984,400.00 33,468,960.00 

16 หุ�นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล� CPALL    2,718,100.00 185,510,325.00 

17 หุ�นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร CPF    2,605,800.00 64,623,840.00 

18 หุ�นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN    1,358,100.00 96,425,100.00 

19 หุ�นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน CRC    1,824,900.00 84,401,625.00 
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กองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 
      

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร 
      

ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม  2565       

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค�าตามราคาตลาด 
(บาท) 

20 หุ�นสามัญ บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� GULF    3,550,350.00 196,156,837.50 

21 หุ�นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� HMPRO    3,979,250.00 61,678,375.00 

22 หุ�นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� INTUCH    970,400.00 74,963,400.00 

23 หุ�นสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร�ส IVL    1,698,900.00 69,230,175.00 

24 หุ�นสามัญ บจก. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส JMT    439,100.00 30,297,900.00 

25 หุ�นสามัญ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK    716,400.00 105,669,000.00 

26 หุ�นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย KTC    783,000.00 46,197,000.00 

27 หุ�นสามัญ บมจ. ปตท. PTT    8,642,700.00 287,369,775.00 

28 หุ�นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม PTTEP    1,201,235.00 212,017,977.50 

29 หุ�นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC    1,364,345.00 64,465,301.25 

30 หุ�นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ� SCB    1,022,600.00 109,418,200.00 

31 หุ�นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย SCC    363,200.00 124,214,400.00 

32 หุ�นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย SCGP    1,299,100.00 74,048,700.00 

33 หุ�นสามัญ บมจ. ทรู คอร�ปอเรช่ัน TRUE       10,180,900.00 49,275,556.00 
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คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้มีความเสี่ยง “น�อยที่สุด”  

 เม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล�วจะกําหนดให�แก�ตราสารทางการเงินที่ออก 

 หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน�าเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต�างจากผู�ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน�อย 

A(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ 

 สถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหนี้ได�ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

BBB(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดี มีความเป�นไปได�มากว�า 

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหน้ีได�ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

สญัลกัษณแ์ละคำอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต�อันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟ�ทช� โดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้จะ 

 ยอมให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมคีวามเสี่ยง "น�อยท่ีสุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแล�ว จะกําหนดให�กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน�าเช่ือถือสูงเป�น 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ ์"+" แสดงไว�เพ่ิมเติมจากอันดับความน�าเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น�าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�อาจเทียบเท�ากับกรณีที่ได�รับการจัดอันดับ 

 ความน�าเช่ือถือที่สูงกว�า 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ 

 กับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�แน�นอนมากข้ึนไปตาม 

 ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว�าตราสารที่ได�รับการจัดอันดับที่สูงกว�า 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงสุด และได�รับผล 

 กระทบน�อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงมาก แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับ AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูง แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับสูงกว�า  
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BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�ที่เพียงพอ แต�มีความอ�อนไหว 

 ต�อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีอ�อนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู�ในระดับสูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดีมาก มีสภาพคล�องท่ีดีมากและนักลงทุนจะได� 

 รับความคุ�มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว�าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู�ออกตราสารที่ได�รับอันดับเครดิตในระดับดังกล�าว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ด�วยจะได�รับความคุ�มครองด�านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น 

 ในระดับท่ีน�าพอใจ 

T3 ผู�ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได� 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess  

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.  

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เคร่ืองบ�งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว�ต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกต�างออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว�เพ่ิมเติมต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลักทั้งน้ี จะไม�มีการระบุสัญลักษณ�ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความ 

น�าเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากว�า "CCC(tha)" สําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม�มีการระบุสัญลักษณ� 

ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

ของรอบปีบัญช ี2565  ต้ังแต�วันที ่ 1 มกราคม  2565  สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ม.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ม.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละต�อป�ของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 44,961.74 1.2460 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 965.27 0.0267 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 3,947.68 0.1094 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�มี  ไม่มี 

ค�าโฆษณา  ไม�มี  ไม่มี 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  258.89 0.0072 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด1 50,133.58 1.3893 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
     เท�ากับ 3,608,486,108.87 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 28.16% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย� (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ = 0.02 (837,607.60 บาท) 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตัง้แต�วนัที ่ 1  มกราคม 2565  ถึงวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
 ค�านายหน�า 

 (บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
แต่ละรายต่อค่านายหน้า

ทั้งหมด 

1  บริษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 185,936.44 22.20 

2  บริษัทหลักทรัพย� อาร�เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 116,611.07 13.92 

3  บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 122,705.13 14.65 

4 บริษัทหลักทรัพย� ทิสโก� จํากัด 88,997.02 10.62 

5 บริษัทหลักทรัพย� ยูโอบี เคย�เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,739.09 2.00 

6 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 122,011.14 14.57 

7 บริษัทหลักทรัพย� ดีบีเอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด 72,508.47 8.66 

8 บริษัทหลักทรัพย� ภัทร จํากัด (มหาชน) 30,706.16 3.67 

9 บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จํากัด (มหาชน) 48,253.35 5.76 

10 บริษัท หลักทรัพย� ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 33,139.73 3.95 

 รวมค�านายหน�าทัง้หมด 837,607.60 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ด JUMBO PLUS ป�นผล หุ�นระยะยาว 

สำหรับรอบปีบัญช ี2565  (ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

  - 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

ไม่มี 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 นายธีระศันส� ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย� 

3 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

4 นายสมิทธ� ศักดิ์กําจร 

5 นางสาวเชาวนี แก�วมณีเอ่ียม 

6 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 

7 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 

8 นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 

9 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

10 นายฤทธิพร ส�งเสริมสวัสดิ ์

11 นายวสวัตติ์ จิรวิชญ 

12 นายวิศิษฐ� ชื่นรัตนกุล 

13 นายวีรชัย จันเป�ง 

14 นายศตนนท� ทัน 

15 นายสิทธิ ธีรกลุชน 

16 นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ�วัฒนา 

17 นางสาวรุจิรา เข็มเพชร 
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การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 

 

การใช�สิทธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชมุสามัญประจำปีและประชุมวิสามญัของบริษัทจัดการที่กองทุน

ถือลงทุนได�ผ�านทางเว็บไซต�ของ บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ที่ https://www.eastspring.co.th  ในเมนหูวัข�อ “เกีย่วกับเรา >

การกํากับดูแลกิจการ > นโยบายการใช�สิทธิออกเสยีง” 

 

 


