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1 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

วันที่  10 มีนาคม 2566 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

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

ประจําป�  ระหว�างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ กองทุนเป�ด JUMBO 25  ป�นผล หุ�นระยะยาว มายัง 

ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน  

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

การทยอยปรับลดมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดจากภาครัฐลงอย�างต�อเนื่อง ทําให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทยอยปรับตัวใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนเป�นลําดับ ประกอบกับประเทศต�าง ๆ ก็เร่ิมทยอยเป�ดให�การเดินทางระหว�างประเทศทําได�สะดวกมากข้ึน ซ่ึงส�งผลให�

เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได�ต�อเน่ือง ถึงแม�ว�าภาคการส�งออกจะได�รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ�อและการปรับเพ่ิมของอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายทําให�กําลังซื้อลดลง แต�ด�วยภาคการท�องเที่ยวของไทยซ่ึงนับว�ามีสัดส�วนมากของเศรษฐกิจนอกเหนือจากการ

ส�งออกที่ได�รับผลดีจากการเป�ดประเทศทําให�เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง  ถึงแม�ว�าจะเติบโตในอัตราที่ไม�สูงมากนัก 

เนื่องจากได�รับผลกระทบอีกทางจากระดับเงินเฟ�อที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในราคาพลังงานจากสงครามระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดย

ป�จจัยดังกล�าวข�างต�นก็ส�งผลต�อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนท้ังในด�านที่ดีและไม�ดี เช�น กลุ�มท�องเที่ยวที่จะได�ประโยชน�

จากการเป�ดประเทศ หรือกลุ�มโรงไฟฟ�าที่ได�รับผลกระทบเชิงลบจากต�นทุนพลังงานที่เพ่ิมข้ึนอย�างมาก เป�นต�น 

กองทุนเป�ด JUMBO 25  ป�นผล หุ� นระยะยาว มีผลการดําเนินงานในช�วงระหว�างวันท่ี  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 2565 เพ่ิมขึ้น 4.52% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดชันี SET50 TRI) ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.20% 

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

กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

  



 

2 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

รายงานการวิ เคราะห�  ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อี สท�สปริง (ประเทศไทย) จํากั ด ในฐานะบริษัทจัดการ  

กองทุนเป�ด JUMBO 25  ป�นผล หุ�นระยะยาว  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจไทยในป� 2565 จะเห็นทั้งในด�านที่ดีและไม�ดี โดยด�านดีก็จะเป�นภาคการท�องเที่ยวที่เร่ิมฟ��นตัวหลังจากท่ีภาครัฐ

ทยอยลดมาตรการป�องกันโควิทและเป�ดประเทศที่จะทําให�เศรษฐกิจฟ��นตัว และภาคการส�งออกที่ได�รับผลกระทบจากระดับเงิน

เฟ้อที่เพิ่มขึ้นจนส่งผลให้กำลังซ้ือลดลง แต�อย�างไรก็ตามเศรษฐกิจก็ยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเนื่อง แต�ก็ยังคงคาดว�าการปรับ

ข้ึนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศต�าง ๆ นั้นจะไม�ได�ส�งผลกระทบที่ รุนแรงมากจนทําให�เกิดเศรษฐกิจ

ถดถอยที่รุนแรงมาก จึงทําให�ยังคงคาดว�าเศรษฐกิจไทยนั้นจะยังคงสามารถเตบิโตได้ต่อเนื่องแต่ก็คาดว่าจะเติบโตได้ในอัตราที่ไม่

สูงมากนัก  โดยล�าสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สภาพัฒน�ฯ) ปรับลดประมาณการอัตราการ

เติบโตของ GDP ป� 2566 เหลือร�อยละ 2.7 – 3.7 โดยคาดว�าป�จจัยหลักท่ีจะมีผลต�อเศรษฐกิจป� 2566 ได�แก� การเป�ดประเทศ

รวมถึงรัฐบาลกลางจีนลดมาตรการป�องกันโควิทให�ชาวจีนสามารถท�องเที่ยวต�างประเทศได� สงครามรัสเซีย-ยูเครน การปรับ

เพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และระดับราคาสินค�าโภคภัณฑ�ท่ีลดลงจากป� 2565 แต�ก็ยังคงมีป�จจัยกดดันด�านการส�งออกท่ี

อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรืออาจจะมีบางประเทศเกิดการถดถอยได ้

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ�นไทยในช�วง 1 ป�ท่ีผ�านมา ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู�แต�มี

การทยอยปรับลดมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดจากภาครัฐลงอย่างต่อเนื่องทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทยอยปรับตัวใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนเป�นลําดับ ประกอบกับประเทศต�างๆ ก็เร่ิมทยอยเป�ดให�การเดินทางระหว�างประเทศทําได�สะดวกมากข้ึนซ่ึงส�งผลให�

เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาคการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและการปรับเพิ่มของอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายทําให�กําลังซ้ือลดลง แต�ด�วยภาคการท�องเที่ยวของไทยซ่ึงนับว�ามีสัดส�วนมากของเศรษฐกิจนอกเหนือจากการ

ส�งออกที่ได�รับผลดีจากการเป�ดประเทศทําให�เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโตได�ต�อเน่ืองถึงแม�ว�าจะเติบโตในอัตราที่ไม�สูงมากนัก 

เนื่องจากได�รับผลกระทบอีกทางจากระดับเงินเฟ�อที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในราคาพลังงานจากสงครามระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดย

ป�จจัยดังกล�าวข�างต�นก็ส�งผลต�อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในด�านที่ดีและไม�ดี เช�น กลุ�มท�องเที่ยวที่จะได�ประโยชน�

จากการเป�ดประเทศ หรือกลุ�มโรงไฟฟ�าที่ได�รับผลกระทบเชิงลบจากต�นทุนพลังงานที่เพ่ิมข้ึนอย�างมาก เป�นต�น 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ด JUMBO 25  ป�นผล หุ�นระยะยาว 

กองทุนจะลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหุ�นบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 

บริษัทแรกที่ เข�าหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� โดยเกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด 

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

ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย�ในแต�ละอุตสาหกรรม (Sector) ส�วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย�หรือทรัพย�สิน

อ่ืนใดตามที่ระบุไว�ในโครงการ 

 

 



 

3 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้ งแต�วันที่  

1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่

เข�าเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� อย�างไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพย�ที่กองทุนเข�าลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไม�ให�

ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย�หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําให�ความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด

มิได�แตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

ไม่มี 

  

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

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

 ไม�ม ี

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสิทธเิรยีกร�องดังกล�าวเป�นศนูย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนี้หรือลูกหนี้แห�งสิทธิ

เรียกร�องผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได� (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

ข�อมลูทัว่ไปของกองทนุเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว  
 
วัตถปุระสงค�ของกองทนุ 
เพ่ือสร�างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาดสูง และมีการ
จ�ายหรือประกาศที่จะจ�ายเงินป�นผล 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวมหุ�นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต�างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม�มีความเสี่ยงต�างประเทศ 
 
นโยบายการกู�ยมื (ถ�าม)ี : 
 
การลงทนุในสญัญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) : ไม�ลงทุน 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) : ไม�ลงทุน 
 
กลยุ ทธ� การบริ หารกองทุ น (Management Style) : มุ� งหวั งให� ผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดั ชนี ชี้ วั ด (passive 
management/index tracking) โดย บลจ.จะพยายามดํารงความผันผวนของส�วนต�างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) : 0.30% ต�อป� 
 
ดชันชีีว้ดั/อ�างองิ (Benchmark) :  
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)  
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซ่ึงอยู�ภายใต�กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข�อมูลและแจ�งให�ผู�ลงทุนทราบล�วงหน�าอย�างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล�าวผ�านการลงประกาศในเว็บไซด�
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 
 
อย�างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให�เป�นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข�อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ข�อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช�เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู�ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม�ได�จัดทาหรือเป�ดเผยข�อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอกีต�อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าผ�านการประกาศในเว็บไซด�ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 
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ลกัษณะการจ�ายผลตอบแทนของกองทุน : จ�ายผลตอบแทนแบบไม�ซับซ�อน 
 
รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
เน�นลงทุนในหุ�นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหุ�นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข�าหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย�  
 
เกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ�ายเงินป�นผลหรือประกาศที่จะ
จ�ายเงินป�นผล สภาพคล�องของหลักทรัพย�(Free Float)และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย�ในแต�ละอุตสาหกรรม 
(Sector) โดยบริษัทจัดการจะทาการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย�ป�ละ 2 คร้ังในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการ
แรกของเดือนกันยายน  
 
ทั้งนี้ กองทุนจะไม�ลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า
แฝง (Structured Note) แต�อาจทาธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย� หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 
 
ข�อมูลเพ่ิมเติม 

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

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขช่ือบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหน�วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต�วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป�นต�นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่

ข้อผูกพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ชื่อบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

2. นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน 

ชื่อ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงินทีส่ําคญั     

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) 20.8420 20.3354 23.9549 24.2602 25.8831 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 21.3869 20.8420 20.3354 23.9549 24.2602 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดป ี 4.52% +5.10% -13.07% +0.70% -4.63% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ�มาตรฐาน ระหว�างงวดป� 4.20% +11.76% -12.38% +5.29% -5.24% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 7,520 7,622 9,219 8,191 7,421 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 7,218 7,520 7,622 9,219 8,191 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดปี (ล�านบาท) 7,195 7,660 7,593 8,544 7,553 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดป ี(Net cash flow) (ล�านบาท)  -489 -293 -184 +1,126 +1,264 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดป�* (Average redemption rate) 0.03% 0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ด JUMBO 25 ป�นผลหุ�นระยะยาว ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2565   

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย้อนหลัง 
 6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป� 

ย้อนหลัง 
 3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

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

กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผลหุ�นระยะยาว +4.88% +7.34% +4.52% -1.54% +7.63% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +5.43% +6.91% +4.20% +0.66% +8.44% 

** เกณฑ�มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                         การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต 
 

เสนอ   ผู�ถือหน�วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

 
ความเหน็  
   ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว (กองทุน) ซ่ึงประกอบด�วย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
  ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควร
ในสาระสาํคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ    ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
เกณฑ�ในการแสดงความเห็น 
  ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกองทุน
ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป�นอิสระที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
(ประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจา้ได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 
 
ข�อมูลอื่น 
  ผู�บริหารเป�นผู� รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วยข�อมูลซ่ึงรวมอยู� ในรายงานประจําป� แต�ไม�
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว�ารายงานประจําป�จะถูกจัดเตรียมให�ข�าพเจ�าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้  
  ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเช่ือม่ันต�อข�อมูลอื่น  
  ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอ่ืน

มีความขัดแย�งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรือปรากฏว�า ข�อมูลอ่ืนมีการ

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

สาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสารเร่ืองดังกล�าวกับผู�บริหาร เพ่ือให�ผู�บริหารดําเนินการแก�ไขข�อมูลที่แสดงขัดต�อข�อเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน  

  ผู�บริหารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล�านี้โดยถูกต�องตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย� และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณา

ว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข�อผิดพลาด   

  ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน

ต�อเนื่อง เป�ดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต�อเนื่องและการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม�สามารถดําเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�   
   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

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

รายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต�ไม�ได�

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญที่มีอยู� ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�านี้   

  ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญใน งบการเงินไม�

ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญซ่ึงเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ

เกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู�บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกบัเหตุการณ� หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุ

ให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสําคัญต�อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่องหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความ

ไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบ

การเงินที่เกี่ยวข�อง หรือถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�า

ข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได�รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให�กองทุนต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่อง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่

  ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�บริหารในเร่ืองต�างๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

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

  ผู�สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                  (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 

 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่9393 

 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย ์     

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม 3.2, 5 6,892,384,597.50  7,109,879,644.50 

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยมืหลักทรัพย์แสดงด้วย     

 มูลค่ายุติธรรม 3.4, 5, 6 279,237,265.00  366,092,540.00 

เงินฝากธนาคาร 8 28,264,213.65  57,822,618.06 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให�ยืมหลักทรัพย�) 3.4, 6 328,769,940.00  505,829,490.00 

ลูกหนี ้     

จากดอกเบ้ียและเงินปันผล  17,442.08  16,132.49 

จากการขายหน่วยลงทุน  29,439,944.05  268,048.95 

ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย ์  265,538.26  376,928.23 

รวมสินทรัพย ์  7,558,378,940.54  8,040,285,402.23 

หนี้สิน     

เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย ์ 3.4, 6 328,769,940.00  505,829,490.00 

เจ้าหนี ้     

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  2,882,357.08  6,004,819.40 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  8,076,655.64  8,433,992.77 

หนี้สินอ่ืน  504,466.02  544,277.15 

รวมหน้ีสิน  340,233,418.74  520,812,579.32 

สินทรัพย์สุทธ ิ  7,218,145,521.80  7,519,472,822.91 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต�อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์สุทธ ิ     

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  3,375,269,971.83  3,608,091,026.92 

กำไรสะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 2,204,842,867.02  2,461,354,112.47 

 กำไรสะสมจากการดำเนินงาน  1,638,032,682.95  1,450,027,683.52 

สินทรัพย์สุทธ ิ  7,218,145,521.80  7,519,472,822.91 

     

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  3.8  21.3861   20.8412 

       

(สําหรับป� 2565 คํานวณจากจํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วท้ังหมด 337,514,999.5646 หน�วย) 

(สําหรับป� 2564 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทัง้หมด 360,797,105.0614 หน่วย) 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หน�า 1) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช�การจัดกลุ�มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
 
  จํานวนหน�วย  มูลค�ายุติธรรม 

(บาท) 
 ร้อยละของมูลค่า

เงินลงทุน 

 หุ้นสามัญ      
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

  อาหารและเคร่ืองดื่ม      
บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน)  7,396,080  183,422,784.00 2.56 

    183,422,784.00 2.56 

  ธนาคาร      
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  1,639,500  242,646,000.00 3.38 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2,035,000  300,162,500.00 4.19 
   บริษัท เอสซีบี เอกซ� จำกัด (มหาชน)  2,891,900  309,433,300.00 4.31 

    852,241,800.00 11.88 

  เงินทุนและหลักทรัพย ์      
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซส็  

จํากัด (มหาชน) 
  

1,253,300 
  

86,477,700.00 
 

1.21 
   บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  2,214,500  130,655,500.00 1.82 

    217,133,200.00 3.03 

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)  4,822,300  196,508,725.00 2.74 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  3,872,556  182,978,271.00 2.55 

    379,486,996.00 5.29 

  วัสดุก่อสร้าง      
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  1,030,800  352,533,600.00 4.92 

    352,533,600.00 4.92 

  บรรจุภัณฑ ์      
   บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จำกัด (มหาชน)  3,687,200  210,170,400.00 2.93 

    210,170,400.00 2.93 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์      
   บริษัท แอสเสท เวิรด� คอร�ป จํากัด (มหาชน)  27,484,900  173,154,870.00 2.41 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  3,854,800  273,690,800.00 3.82 

    446,845,670.00 6.23 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หน�า 2) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

  จํานวนหน�วย  มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

 ร�อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

พลังงานและสาธารณูปโภค       
บริษัท กัลฟ� เอ็นเนอร�จ ีดีเวลลอปเมนท�  

จํากัด (มหาชน) 
  

10,077,560 
  

556,785,190.00 
  

7.76 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  24,532,500  815,705,625.00  11.37 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม  

จำกัด (มหาชน) 
  

3,409,774 
  

601,825,111.00 
  

8.39 

    1,974,315,926.00  27.52 

  พาณิชย์       
   บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน)  7,715,500  526,582,875.00  7.34 
   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน  

จํากัด (มหาชน) 
  

5,180,000 
  

239,575,000.00 
  

3.34 
   บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน)  11,295,455  175,079,552.50  2.44 

    941,237,427.50  13.12 

  การแพทย์       
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  13,649,600  395,838,400.00  5.52 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)   
682,600 

  
144,711,200.00 

  
2.02 

      540,549,600.00  7.54 

  ขนส่งและโลจิสติกส ์       
   บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ  

จํากัด (มหาชน)   
 
 

 
13,128,200 

  
128,656,360.00 

  
1.79 

   บริษัท บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน)  11,309,500  94,999,800.00  1.33 

    223,656,160.00  3.12 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หน�า 3) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

  จํานวนหน�วย  มูลค�ายุติธรรม 
(บาท) 

 ร�อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
   บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส  

จำกัด (มหาชน) 
  

2,554,500 
  

498,127,500.00 
  

6.95 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน)  2,754,300  212,769,675.00  2.97 
   บริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  28,746,100  139,131,124.00  1.94 

    850,028,299.00  11.86 

  รวมหุ้นสามัญ    7,171,621,862.50  100.00 

  รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,370,426,844.29 บาท)    7,171,621,862.50  100.00 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

รายได้จากการลงทุน 3.1    

 รายได้เงินปันผล  209,962,694.79  208,701,120.40 

 รายได้ดอกเบี้ย  846,196.77  694,427.20 

 รายได้ค่าธรรมเนยีมยืมหลักทรัพย ์  3,477,489.49  3,288,309.22 

 รายได้อ่ืน  527,607.08  392,946.70 

 รวมรายได้  214,813,988.13  213,076,803.52 

ค่าใช้จ่าย 3.1   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  9 89,641,003.00  95,430,733.14 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  9 1,924,475.85  2,048,773.57 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  9 7,870,566.52  8,378,910.36 

  รวมค่าใช้จ่าย  99,436,045.37  105,858,417.07 

รายได้สุทธ ิ  115,377,942.76  107,218,386.45 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    

 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกดิข้ึนจากเงินลงทุน 3.1 34,240,074.56  2,998,335.33 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม�เกิดข้ึน 

จากเงินลงทุน 

 

3.1, 10 

 

172,451,411.26 

  

274,321,628.39 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดข้ึน 

และที่ยังไม่เกิดข้ึน 

  

206,691,485.82 

  

277,319,963.72 

     

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงาน 

ก่อนภาษีเงินได ้

  

322,069,428.58 

  

384,538,350.17 

หัก ภาษีเงินได ้  (648,552.96)  (597,410.48) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานหลัง

หักภาษีเงินได ้

  

321,420,875.62 

  

383,940,939.69 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

การดำเนินงาน   321,420,875.62  383,940,939.69 

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย 11 (133,415,876.19)  (192,297,067.10) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างป ี  19,130,934.93  49,683,617.73  

การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (508,463,235.47)  (343,262,601.11) 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างป ี  (301,327,301.11)  (101,935,110.79) 

สินทรัพย�สุทธิ ณ วันต�นป�  7,519,472,822.91  7,621,407,933.70 

สินทรัพย�สุทธิ ณ วันปลายป�  7,218,145,521.80  7,519,472,822.91 

     

  หน่วย 

  2565  2564 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน�วยลงทุน  

(มูลค�าหน�วยละ 10 บาท) 

    

    หน�วยลงทุน ณ วันต�นป�  360,797,105.0614  374,798,617.1029 

    บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างป ี  908,858.8393  2,379,829.5881 

    หัก : หนว่ยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหว่างป ี  (24,190,964.3361)  (16,381,341.6296) 

    หน�วยลงทุน ณ วันปลายป�  337,514,999.5646  360,797,105.0614  
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

วันที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

1. ข�อมูลทั่วไป 

  กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค�ของโครงการเพ่ือสร�างผลตอบแทนในระยะ

ยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาดสูง และมีการจ�ายหรือประกาศที่จะจ�ายเงินป�นผล และมี

สภาพคล�องสูง กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 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 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 

2565) โดยมีนโยบายเน�นการลงทุนในหุ�นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือ หุ�น

บุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข�าเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย�  

เกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ�ายเงินป�นผลหรือประกาศที่

จะจ� ายเงิ นป�นผล สภาพคล�องของหลักทรั พย�  (Fee Float) และการควบคุมการกระจุ กตั วของหลักทรั พย� ในแต�ละ

อุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทําการปรับเปลี่ยน รายชื่อหลักทรัพย�ป�ละ 2 คร้ัง ในวันทําการแรกของเดือน

มีนาคม และวันทําการแรกของเดอืนกันยายน โดยไม�ลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivative) และตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะ

สัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structure Note) ทั้งนี้กองทุนอาจทาํธุรกรรมให�ยืมหลักทรัพย�หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขาย

คืน (Reverse Repo) โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ ได�จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ส�วนเร่ือง

ที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีที่มีผลบังคับใช�ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล�าว 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย 
  3.1.1  รายได�จากเงินลงทุนรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง ดงันี ้
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป�นรายได�โดยใช�วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท�จริง 
    เงินป�นผลบันทึกเป�นรายได�นับแต�วันที่มีสิทธิทีจ่ะได�รับ 
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    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการจําหน�ายเงินลงทุนบันทึกเป�นรายได�หรือค�าใช�จ�าย ณ วันที่จําหน�าย
เงินลงทุน โดยต�นทุนของเงินลงทุนที่จําหน�ายใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก 

    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม�เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป�นรายได�
หรือค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  3.1.2 รายได�อ่ืนและค�าใช�จ�ายบันทึกตามเกณฑ�คงค�าง 
 
 3.2 การวัดมูลค�าเงินลงทุน 

การรับรู�รายการเมื่อเร่ิมแรก 
   เงินลงทุนจะรับรู�เป�นสินทรัพย�ด�วยจํานวนต�นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต�นทุนของ

เงินลงทุน ประกอบด�วย รายจ�ายซ้ือเงินลงทุนและค�าใช�จ�ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ�ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 

การวัดมูลค�าภายหลัง 
   เงินลงทุนในหน�วยลงทุนในต�างประเทศ หลักทรัพย�และทรัพย�สินอื่นในต�างประเทศแสดงตามมูลค�ายุติธรรม 

โดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของ
กองทุนน้ัน 

   เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศ แสดงตามมูลค�ายุติธรรม โดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี ้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบริษัทผู�เสนอซ้ือเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรับมูลค�ายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุ�นกู�และพันธบัตรท่ีมีอายุตํ่ากว�า 90 วัน คํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท�ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ได�มาสําหรับตราสารท่ีจะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต�วันที่ลงทุน ส�วนมูลค�ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที ่สุดของมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย�หรือสินทรัพย�นั้น 

 
 3.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

    การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
    สินทรัพย�ทางการเงินจัดประเภทเป�นสินทรัพย�ทางการเงินที่แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกาํไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลค�าภายหลังของสินทรัพย�ทางการเงินด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค�ายุติธรรมจะ
รับรู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป�นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค�าภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย 
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 3.4 การให�ยืมหลักทรัพย� 

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

มูลค่ายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคู่สัญญาเป็นหลักประกันบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืม

หลักทรัพย�ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได�ค�าธรรมเนียมการให�ยืมหลักทรัพย� บันทึกตามเกณฑ�คงค�างตามระยะเวลา

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข�องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส�วนได�เสียของกองทุน ต้ังแต�

ร�อยละ 10 ของส�วนได�เสียท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมหรือฝ�ายบริหาร ซึ่งประกอบด�วย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าท่ีกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว� ทั้งน้ีรวมถึงคู�สมรสหรือบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของฝ�ายบริหาร 

    นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยู�ภายใต�อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสาํคัญของกองทุน หรืออยู�ภายใต�อิทธิพลอย�างเป�น
สาระสาํคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 

   ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน�วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู�ถือหน�วยลงทุน จะทําให�ผู�ถือหน�วยเกิดความไม�

เท�าเทียมกัน กองทุนต�องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพ่ือให�ผู�ถือหน�วยมีส�วนในสินทรัพย�สุทธิของกองทุนเท�าเทียมกัน ไม�

ว�าผู�ถือหน�วยลงทุนน้ันจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป�นส�วนหนึ่งของกําไรสะสม 

 

 3.7    การแบ�งป�นส�วนทุน 

กองทุนต�องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนป�ดสมุดทะเบียนหากป�นผลน้ันจะจ�ายเป�นเงินสด ในกรณีที่

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

จํานวนหน�วยป�นผลที่ให� ณ วันที่ที่กําหนดไว�ในนโยบายการจ�ายหน�วยป�นผล นอกจากนี้ กองทุนต�องบันทึกเพ่ิมมูล

ค�าที่ ตราไว�ของหน�วยลงทุน ส�วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชี อ่ื นที่ เกี่ ยวข�องตามสัดส�วนที่ ควรบันทึก

เปรียบเสมือนว�าการออกหน�วยป�นผลนั้นเป�นการขาย 

 

 3.8 สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วยลงทุน 

   กองทุนคํานวณสินทรัพย�สุทธิต�อหน�วยลงทุน โดยการหารมูลค�าสินทรัพย�สุทธิด�วยจํานวนหน�วยลงทุนที่

จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันสิ้นป� 

 

 3.9 ภาษีเงินได� 

   ตามพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป�นต�นไป มีผลให�กองทุนต�องเสียภาษีเงินได�สําหรับเงินได�พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห�งประมวลรัษฎากรที่เกิดข้ึนจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได�แก� ดอกเบี้ยพันธบัตร 
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ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ�นกู� ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต�างระหว�างราคาไถ�ถอนกับราคาจําหน�ายตั๋วเงินหรือตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคา

ไถ�ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร�อยละ 15 ของรายได�ก�อนหักรายจ�ายใดๆ 

3.10 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

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

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่เกี่ยวข�องกับ สินทรัพย� หนี้สิน รายได� ค�าใช�จ�าย และการเป�ดเผยข�อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย�และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณไว� 

 

4.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

  ในระหว�างป� กองทุนมีรายการธุรกิจระหว�างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู� ถือหุ�นและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล�าวสําหรับป�สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

มีดังต่อไปนี ้

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 47,688,146.16  95,430,733.14  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน  4,187,065.23  8,378,910.36  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 41,952,856.84  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน  3,683,501.29  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน  

บริษัท หลักทรัพย�ธนชาต จํากัด   

ซ้ือเงินลงทุน -  8,695,054.43  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 56,701,788.25  44,351,421.23  ราคาตลาด 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ดังนี ้

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย -  7,822,517.20 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย  -  686,824.57 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 7,491,087.46  - 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย  657,724.72  - 
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5. เงินลงทุน 

  เงินลงทุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด�วย 

 บาท 

 2565  2564 

 ราคาทุน  มูลค�ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค�ายุติธรรม 

หุ�นสามัญ        

เงินลงทุน 6,124,061,631.05  6,892,384,597.50  6,437,608,763.58  7,109,879,644.50 

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญา

 ให�ยืมหลักทรัพย� 

 

246,365,213.24 

  

279,237,265.00 

  

409,619,813.97 

  

366,092,540.00 

 รวม 6,370,426,844.29  7,171,621,862.50  6,847,228,577.55  7,475,972,184.50 

 

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�องเรียกหลักประกัน

การให�ยืมหลักทรัพย�จากผู�ยืม ทั้งนี้หลักประกันต�องเป�นเงินสดและต�องดํารงมูลค�าหลักประกันไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 120 ของ

มูลค�าธุรกรรมให�ยืมหลักทรัพย� ผู�ยืมยินยอมให�ผู�ให�ยืมนาํเงินสดท่ีเป�นหลักประกันดังกล�าวไปแสวงหาผลประโยชน� โดยผู�ยืมตก

ลงให�ผู�ให�ยืมถือเอาเงินสดที่เป�นหลักประกันการยืมหลักทรัพย� นาํมารวมคาํนวณเป�นมูลค�าประกันสาํหรับการยืมหลักทรัพย�

ตามสัญญาหนี้ และเม่ือหลักประกันลดลงต่ํากว�าร�อยละ 110 ของมูลค�าหลักทรัพย�ที่ยืม ผู�ยืมจะวางหลักประกันเพ่ิมให�มากกว�า

หรือเท�ากับมูลค�าหลักประกัน กองทุนฯจะคิดค�าธรรมเนียมการให�ยืมเป�นรายวันโดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร

ระยะ 1 วัน โดยคาํนวณจากมูลค�าหลักทรัพย�ให�ยืมตามราคาตลาดของวันทาํการก�อนหน�าหนึ่งวันทาํการ 

 

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

ประกอบด�วย 
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7. ข�อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

  กองทุนได�ซื้อขายเงินลงทุนในระหว�างป�สรุปได�ดังนี ้

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 1,777,922,387.70  1,451,799,608.22 

ขายเงินลงทุน 2,288,964,195.52  1,827,830,227.44 

 

 จํานวนหลัก 

ทรัพย�ที่ยืม 

(หน�วย) 

 มูลค�ายุติธรรม 

(บาท) 

 จํานวนหลัก 

ทรัพย�ที่ยืม 

(หน�วย) 

 มูลค�ายุติธรรม 

(บาท) 

บริษัท คาราบาวกรุ�ป จํากัด (มหาชน) -  -  372,100  44,465,950.00 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) 80,000  1,984,000.00  69,200  1,764,600.00 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) -  -  330,800  40,192,200.00 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 20,000  2,950,000.00  114,000  16,188,000.00 

ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) -  -  27,200  3,454,400.00 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 217,700  12,844,300.00  104,000  6,162,000.00 

บริษัท เมืองไทย แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) -  -  346,700  20,368,625.00 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จํากัด (มหาชน) -  -  15,200  657,400.00 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 500,000  23,625,000.00  -  - 

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 258,000  14,706,000.00  250,000  17,312,500.00 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 39,200  2,783,200.00  126,700  7,158,550.00 

บริษัท แอสเสท เวิรด� คอร�ป จํากัด (มหาชน) 946,400  5,962,320.00  -  - 

บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) -  -  200,000  82,400,000.00 

บริษัท กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) 1,172,500  64,780,625.00  -  - 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,534,300  51,015,475.00  656,200  24,935,600.00 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 100,000  17,650,000.00  15,900   1,876,200.00 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) 264,000  18,018,000.00  288,800  17,039,200.00 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 176,500  8,163,125.00  394,800  12,633,600.00 

บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) 720,200  11,163,100.00  633,600  9,187,200.00 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) -  -  200,000  12,200,000.00 

บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 406,900  3,987,620.00  614,000  5,188,300.00 

บริษัท บีทีเอส กรุ�ป โฮลด้ิงส� จํากัด (มหาชน) -  -  581,900  5,440,765.00 

บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 203,100  39,604,500.00  153,900  35,397,000.00 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) -  -  25,800  2,070,450.00 

   279,237,265.00    366,092,540.00 
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8. เงินฝากธนาคาร 

  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565  2564 

 อัตราดอกเบี้ย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

 อัตราดอกเบี้ย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

ประเภทออมทรัพย ์        

ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) 0.30  28,264,213.65  0.10  57,822,618.06 

รวม   28,264,213.65    57,822,618.06 

 

9. ค�าใช�จ�าย 

  กองทุนมีค�าใช�จ�ายประเภทค�าธรรมเนียมการจัดการ, ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� และค�าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน�วยลงทุน ดังนี ้

  ค�าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) คิดเป�นอัตราไม�เกินร�อยละ 1.25 ต�อป� ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเป�นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป�นรายเดือน 

  ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) คิดเป�นอัตราไม�เกินร�อยละ 0.04 ต�อป� ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิ

ของกองทุนโดยคํานวณเป�นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป�นรายเดือน 

  ค�าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน� วยลงทุ น (รวมภาษี มู ลค� าเพ่ิ ม) คิ ดเป� นอั ตราไม� เกิ นร� อยละ 0.1094 ต� อป�   

ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของกองทุนโดยคาํนวณเป�นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป�นรายเดือน 
   

 

10.  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 

 บาท 

 2565  2564 

โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน     

ณ วันต�นป� (628,743,606.95)  (354,421,978.56) 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม�เกิดข้ึนของเงินลงทุนที่คงเหลือ  

ณ วันสิ้นป� 

 

801,195,018.21 

  

628,743,606.95 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 172,451,411.26   274,321,628.39  

  

  รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม�เกิดข้ึน ณ วันต�นป�บางส�วนเก่ียวข�องกับเงินลงทุนท่ีได�ขายไปแล�วในป�ซึ่งผลจากการขาย

นั้นได�ปรากฎอยู�ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แล�ว 
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11. การแบ�งป�นส�วนทุน 

   สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนได�จ�ายเงินป�นผล ดังนี้ 

วันป�ดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน�วยละ  (หน�วย : บาท) รวม 

วันที่ 12 มกราคม 2564  ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563  0.20 บาท  74,891,421.43

วันที ่5 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2564  0.32 บาท  117,405,645.67

วันที่ 12 มกราคม 2565  ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564  0.19 บาท  68,037,863.83

วันที ่11 กรกฎาคม 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2565  0.19 บาท  65,378,012.36
 

12. การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 12.1 นโยบายการการบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

   นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การวัดมูลค�า การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�ายของเคร่ืองมือทางการเงินได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข�อ 3 

 

12.2 การประมาณมูลค�ายุติธรรม  

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได�รับจากจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาที่จะจ�ายเพ่ือโอนหนี้สินให�

ผู�อ่ืนโดยรายการดังกล�าวเป�นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย (ผู�ร�วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค�า 

กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบตัิ

ทางการบัญชีที่ เกี่ยวข�องกําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีที่ไม�มีตลาดที่มีสภาพคล�อง

สําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่ มีลักษณะเดียวกันหรือไม�สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล�องได� 

กองทุนจะประมาณมูลค�ายุติธรรมโดยใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าที่เหมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�

ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ท่ีเก่ียวข�องกับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค�ายุติธรรมนั้นให�มากที่สุด  

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า

ความ แตกต�างของระดับข�อมูลสามารถแสดงได�ดังนี้ 

ระดับที่ 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�าง

เดียวกัน  

ระดับท่ี 2  ข�อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู�ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได�โดยตรง(ได�แก� 

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

นั้นหรือหนี้สินนั้น  

ระดับท่ี 3  ข�อมูลสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินซึ่งไม�ได�อ�างอิงจากข�อมูลที่สามารถสังเกตได�จากตลาด (ข�อมูลที่

ไม่สามารถสังเกตได้) 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย ์        
ตราสารทุน 7,171,621,862.50  -  -  7,171,621,862.50 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับท่ี 2   ระดับท่ี 3   รวม  

สินทรัพย ์        
ตราสารทุน 7,475,972,184.50  -  -  7,475,972,184.50 

 
เงินลงทุนต�างๆ ซึ่งมูลค�าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอ�างอิงไว�อย�างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล�องและ

ถูกจัดประเภทอยู�ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด�วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล�อง กองทุนจะไม�ปรับราคาที่
อ�างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล�านี้  

 
12.3 ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี ้ยคือความเสี่ยงที ่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต�อไปนี้ ได�สรุปความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด�วยสินทรัพย�ของกองทุนตาม
มูลค�ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามราคาตลาด 

 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่

 ไม�มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย�ทางการเงิน        

เงินลงทุน -  -  7,171,621,862.50  7,171,621,862.50 

เงินฝากธนาคาร 28,264,213.65  -  -  28,264,213.65 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย�) 

 

328,769,940.00 

  

- 

  

- 

  

328,769,940.00 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินป�นผล -  -  17,442.08  17,442.08 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  29,439,944.05  29,439,944.05 

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม

หลักทรัพย� 

 

- 

  

- 

  

265,538.26 

  

265,538.26 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจ�าหน้ีทรัพย�สินวางประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย� 

 

- 

  

- 

  

328,769,940.00 

  

328,769,940.00 

เจ�าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  2,882,357.08  2,882,357.08 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  8,076,655.64  8,076,655.64 

หน้ีสินอ่ืน -  -  504,466.02  504,466.02 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามราคาตลาด 

 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่

 ไม�มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย�ทางการเงิน        

เงินลงทุน -  -  7,475,972,184.50  7,475,972,184.50 

เงินฝากธนาคาร 57,822,618.06  -  -  57,822,618.06 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย�) 

 

505,829,490.00 

  

- 

  

- 

  

505,829,490.00 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินป�นผล -  -  16,132.49  16,132.49 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  268,048.95  268,048.95 

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม

หลักทรัพย� 

 

- 

  

- 

  

376,928.23 

  

376,928.23 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจ�าหน้ีทรัพย�สินวางประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย� 

 

- 

  

- 

  

505,829,490.00 

  

505,829,490.00 

เจ�าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน -  -  6,004,819.40  6,004,819.40 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  8,433,992.77  8,433,992.77 

หน้ีสินอ่ืน -  -  544,277.15  544,277.15 

 

 12.4 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง  
  ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได�รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม�
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่
กองทุนต�องการใช�เงินสดไปชาํระภาระผูกพันเมื่อครบกาํหนด 

  ตารางต�อไปนี้ได�สรุประยะเวลาครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ไม่มีกำหนด 
ระยะเวลา 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ป�   รวม 

สินทรัพย�ทางการเงิน            
เงินลงทุน 7,171,621,862.50  -  -  -  -  7,171,621,862.50 
เงินฝากธนาคาร -  28,264,213.65  -  -  -  28,264,213.65 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย�) 
-  328,769,940.00  -  -  -  328,769,940.00 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินป�นผล -  -  17,442.08  -  -  17,442.08 
ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  29,439,944.05  -  -  29,439,944.05 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม

หลักทรัพย� 
 

- 
  

- 
  

265,538.26 
  

- 
  

- 
  

265,538.26 
หน้ีสินทางการเงิน            
เจ้าหน้ีทรัพย์สินวางประกันจากการ 

ให�ยืมหลักทรัพย� 
 

- 
  

- 
  

328,769,940.00 
  

- 
  

- 
  

328,769,940.00 
เจ้าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  2,882,357.08  -  -  2,882,357.08 
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  8,076,655.64  -  -  8,076,655.64 
หน้ีสินอ่ืน -  -  504,466.02  -  -  504,466.02 

 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ไม่มีกำหนด 
ระยะเวลา 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ป�   รวม 

สินทรัพย�ทางการเงิน            
เงินลงทุน 7,475,972,184.50  -  -  -  -  7,475,972,184.50 
เงินฝากธนาคาร -  57,822,618.06  -  -  -  57,822,618.06 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน 

จากการให�ยืมหลักทรัพย�) 
 

- 
  

505,829,490.00 
  

- 
  

- 
  

- 
  

505,829,490.00 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล -  -  16,132.49  -  -  16,132.49 
ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  268,048.95  -  -  268,048.95 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม

หลักทรัพย� 
 

- 
  

- 
  

376,928.23 
  

- 
  

- 
  

376,928.23 
หน้ีสินทางการเงิน            
เจ้าหน้ีทรัพย์สินวางประกันจากการ 

ให�ยืมหลักทรัพย� 
 

- 
  

- 
  
505,829,490.00 

  
- 

  
- 

  
505,829,490.00 

เจ้าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  6,004,819.40  -  -  6,004,819.40 
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  8,433,992.77  -  -  8,433,992.77 
หน้ีสินอ่ืน -  -  544,277.15  -  -  544,277.15 
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12.5 ความเสี่ยงด�านเครดิต  

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู�สัญญาไม�สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว�ในเครื่องมือทาง 

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้  อย�างไรก็ตาม สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้

 

12.6 ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน  

ไม�มีสินทรัพย�หรือหน้ีสินทางการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ ดังนั้นจึงไม�มีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน  

 

12.7 ความเสี่ยงด�านตลาด  

กองทุนมีความเสี่ยงด�านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล�าว

ข้ึนอยู�กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ�ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ� ดังกล�าว

อาจมีผลกระทบทางด�านบวกหรือด�านลบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับ ประเภทของ

ธุรกิจของผู�ออกตราสารว�ามีความสัมพันธ�กับความผันผวนของตลาดมากน�อยเพียงใดอันอาจทําให� ราคาของตรา

สารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 

 

12.8 การบริหารความเสี่ยง  

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช�น การ

กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห�ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

 

13. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

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

หลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด) มีมติจ�ายเงินป�นผลกองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว จากผลการ

ดําเ นิ นงานสําหรั บระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2565 ถึ ง 31 ธั นวาคม 2565 ในอั ตราหน� วยละ 0.44 บาท จํานวนเงิน 

147,342,982.85 บาท 

 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 

   งบการเงินน้ีได�รับการอนุมัติให�ออกโดยผู�มีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2566 
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     กองทนุเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูค่าตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  0.00 0.00% 
 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 7,171,621,862.50 99.35% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 357,051,595.73 4.94% 
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     กองทนุเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 7,528,673,458.23 104.29% 
 เงินฝากธนาคาร 357,051,595.73 4.94% 
 หุ�นสามัญ 7,171,621,862.50 99.35% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,974,315,926.00 27.35% 
 พาณิชย� 941,237,427.50 13.05% 
 ธนาคาร 852,241,800.00 11.81% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 850,028,299.00 11.78% 
 การแพทย� 540,549,600.00 7.48% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 446,845,670.00 6.19% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 379,486,996.00 5.25% 
 วัสดุก�อสร�าง 352,533,600.00 4.88% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 223,656,160.00 3.10% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 217,133,200.00 3.01% 
 บรรจุภัณฑ� 210,170,400.00 2.91% 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม 183,422,784.00 2.54% 
 อืน่ๆ -310,527,936.43 -4.29% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 29,705,482.31 0.41% 
 หนี้สินอ่ืน -340,233,418.74 -4.70% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 7,218,145,521.80 100.00% 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 ป�นผล หุ�นระยะยาว 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด 328,785,629.16 4.55% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 28,265,966.57 0.39% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 357,051,595.73 4.94% 
 หุ�นสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.35% 
 บมจ. ปตท. 24,532,500 815,705,625.00 11.30% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม 3,409,774 601,825,111.00 8.34% 
 บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� 10,077,560 556,785,190.00 7.71% 
 พาณิชย� 13.05% 
 บมจ. ซีพี ออลล� 7,715,500 526,582,875.00 7.30% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน 5,180,000 239,575,000.00 3.32% 
 บมจ. โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� 11,295,455 175,079,552.50 2.43% 
 ธนาคาร 11.81% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 2,891,900 309,433,300.00 4.29% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,035,000 300,162,500.00 4.16% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1,639,500 242,646,000.00 3.36% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.78% 
 บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 2,554,500 498,127,500.00 6.90% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� 2,754,300 212,769,675.00 2.95% 
 บมจ. ทรู คอร�ปอเรชั่น 28,746,100 139,131,124.00 1.93% 
 การแพทย� 7.48% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 13,649,600 395,838,400.00 5.48% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� 682,600 144,711,200.00 2.00% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 6.19% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 3,854,800 273,690,800.00 3.79% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด� คอร�ป 27,484,900 173,154,870.00 2.40% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 5.25% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร�ส 4,822,300 196,508,725.00 2.72% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 3,872,556 182,978,271.00 2.53% 
 วัสดุก�อสร�าง 4.88% 
 บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย 1,030,800 352,533,600.00 4.88% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 ขนส�งและโลจิสติกส� 3.10% 
 บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ 13,128,200 128,656,360.00 1.78% 
 บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 11,309,500 94,999,800.00 1.32% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 3.01% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 2,214,500 130,655,500.00 1.81% 
 บจก. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส 1,253,300 86,477,700.00 1.20% 
 บรรจุภัณฑ� 2.91% 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 3,687,200 210,170,400.00 2.91% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 2.54% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 7,396,080 183,422,784.00 2.54% 
 รวมหุ้นสามญั 7,171,621,862.50 99.35% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 29,705,482.31 0.41% 
 หนี้สินอื่น -340,233,418.74 -4.70% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 7,218,145,521.80 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 337,514,999.5646 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 21.3861 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทหารไทย JUMBO 25 ป�นผลหุ�นระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 1 ป�ของรอบบัญชี 2565  ตั้งแต�วันที่ 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�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 89,641.00 1.2460 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 1,924.48 0.0268 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 7,870.57 0.1094 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ภาษีเงินได ้ 648.55 0.0090 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 100,084.60 1.3912 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 มกราคม 2565  ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2565   
     เท�ากับ 7,194,302,007.04 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 24.71% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย� (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ = 0.03 (1,919,336.26 บาท 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตัง้แต�วนัที ่ 1  มกราคม 2565  ถึงวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
ค�านายหน�า 

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
แต�ละรายต�อ 

ค�านายหน�าท้ังหมด 

1  บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 355,974.88  18.54  

2  บริษัทหลักทรัพย ์ ดีบีเอส  วคิเคอร�ส  (ประเทศไทย) จํากัด  186,877.17  9.74  

3  บริษัทหลักทรัพย ์อินโนเวสท� เอกซ� จํากัด 43,704.94  2.28  

4  บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  178,235.17  9.29  

5  บริษัทหลักทรัพย ์เมย�แบงก�  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 406,470.10  21.18  

6  บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 110,687.44  5.77  

7  บริษัทหลักทรัพย ์อาร�เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 355,540.31  18.52  

8  บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก� จํากัด 207,567.59  10.82  

9  บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด(มหาชน) 28,366.12  1.48  

10  บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย�เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 45,912.54  2.38  

  รวมค�านายหน�าทัง้หมด 1,919,336.26  100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ด JUMBO 25 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 จันเป็ง 

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�ท่ีได�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” 

 

 


