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1 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

วันท่ี        5 กันยายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี 
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดมีการแกวงตัวตามสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึนต้ังแตปลายป 2564 ท่ีผานมา โดยจากสถานการณท่ีดีข้ึนของ COVID-19 ประกอบกับการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว ทําใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวตามเชนกัน  แตอยางไรก็ตามในชวงตนป 
2565 ไดเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งคือ สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนท่ีมีการมาตรการทาง
เศรษฐกิจของประเทศตะวันตกท่ีมีตอรัสเซีย ไดทําใหราคาสินคาโภคภัณฑปรับเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะราคาพลังงาน 
ทําใหระดับของอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึนอยางมาก สงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และสงผลใหธนาคารกลางของ
ประเทศตาง ๆ มีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายเร็วกวาท่ีคาดสําหรับบางประเทศ เพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ อีกท้ังธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกายังคงแผนท่ีจะลดปริมาณเงินในระบบผานมาตรการ Quantitative tightening (QT.) ทําใหมีการขายหุนเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในสินทรัพยเสี่ยง แตอยางไรก็ตาม ดวยการเปดประเทศของไทยและลดมาตรการควบคุม COVID-19 สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาในไทย ทําใหตลาดมีความคาดหวังตอการฟนตัวของผลประกอบการของกลุมท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวมากข้ึน อีกท้ังในดานของการบริโภคในประเทศและการสงออกท่ีทรงตัว ก็ทําใหยังคงคาดวาเศรษฐกิจไทยจะยังสามารถ
เติบโตไดในป 2565 ตอเน่ือง 

สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ลดลง 0.67% เปรียบเทียบกับผลตอบแทนรวมของดัชนี SET50 ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.38% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

จากการท่ีภาวะการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีลดลงจากการท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของท่ัวโลกสูงข้ึนตอเน่ืองทําให
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก รวมถึงไทยท่ีเร่ิมผอนคลายมาตรการควบคุมตาง ๆ และเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาไดงาย
ข้ึน ซึ่งทําใหภาคการทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีฟนตัวอยางตอเน่ือง แตก็ยังอยูในระดับท่ีตkากวาระดับกอนการแพรระบาดของ 
COVID-19 อยางไรก็ตามดวยแนวโนมของการปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะเปนปจจัยท่ี
อาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยได ประกอบกับปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจมากอยางมีนัยสําคัญคือภาวะเงินเฟอ
ท่ีปรับตัวข้ึนสูงมากจากสงครามระหวางารัสเซียกับยูเครนซึ่งมีคาดวาจะทําใหการบริโภคอาจจะเติบโตในอัตราท่ีตํ่ากวา
คาดการณได ซึ่งปจจุบันกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ไดปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกป 
2565 ลงจากดิมท่ี 3.6% เปน 3.2% โดยม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนซึ่งคาดวาจะยังคง
สามารถขยายตัวไดตอเน่ืองจากปท่ีผานมาไดและคาดวาจะยังสามารถขยายตัวตอในป 2566 จากการบริโภคและโดยเฉพาะภาค
การทองเท่ียวท่ีจะทยอยฟนตัวเปนลําดับ 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดมีการแกวงตัวตามสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึนต้ังแตปลายป 2564 ท่ีผานมา โดยจากสถานการณท่ีดีข้ึนของ COVID-19 ประกอบกับการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว ทําใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวตามเชนกัน แตอยางไรก็ตามในชวงตนป 
2565 ไดเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งคือ สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนท่ีมีการมาตรการทาง
เศรษฐกิจของประเทศตะวันตกท่ีมีตอรัสเซียไดทําใหราคาสินคาโภคภัณฑปรับเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะราคาพลังงาน 
ทําใหระดับของอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึนอยางมาก สงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและสงผลใหธนาคารกลางของ
ประเทศตางๆ มีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายเร็วกวาท่ีคาดสําหรับบางประเทศ เพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ อีกท้ังธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกายังคงแผนท่ีจะลดปริมาณเงินในระบบผานมาตรการ Quantitative tightening (QT.) ทําใหมีการขายหุนเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในสินทรัพยเสี่ยง แตอยางไรก็ตามดวยการเปดประเทศของไทยและลดมาตรการควบคุม COVID-19 สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาในไทย ทําใหตลาดมีความคาดหวังตอการฟนตัวของผลประกอบการของกลุมท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวมากข้ึน อีกท้ังในดานของการบริโภคในประเทศและการสงออกท่ีทรงตัว ก็ทําใหยังคงคาดวาเศรษฐกิจไทยจะยังสามารถ
เติบโตไดในป 2565 ตอเน่ือง 

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวงท่ีเหลือของป 2565 น้ันคาดวาตลาดจะเคลื่อนไหวตามระดับราคา
นkามันเชื้อเพลิงและภาวะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และคาดวากําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเน่ืองท้ังป 
2565 และ 2566 และคาดวาหุนขนาดใหญมีโอกาสท่ีจะใหผลตอบแทนในระดับท่ีดีกวาหุนขนาดเล็กได แตอาจจะใหผลตอบแทนท่ี
ตํากวาดัชนีชี้วัดมาตรฐาน (Benchmark) เน่ืองจากบางบริษัทท่ีคาดวาจะใหผลตอบแทนท่ีดีโดยเฉพาะในกลุมท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนจากการฟนตัวของภาคการทองเท่ียวแตดวยไมไดมีการจายเงินปนผลซึ่งเปนเง่ือนไขสําหรับการลงทุนของกองทุนน้ี แต
อยางไรก็ตามเม่ือสถานการณท้ังทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ฟนตัวหรือกลับมาทํากําไรกันไดหมดแลวคาดวาผลการ
ดําเนินงานจะสามารถดีข้ึนไดเปนลําดับ 

 

 



 

3 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

กองทุนเปด JUMBO 25 

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และ
การควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวาง วันที่  
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 



 

4 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปด JUMBO 25 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผล
ประกอบการท่ีเปนกําไร และมีการจายหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 
management/index tracking) 

โดย บลจ.จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด 
(tracking error : “TE”) : 0.30% ตอป 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

หมายเหตุ : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปน
ผล สภาพคลองของหลักทรัพย และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการ
จะทําการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพยปละ 2 คร้ังในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน 

ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) แตอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

ขอมลูเพิม่เตมิ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  
17 มกราคม 2563  เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมลูเพิม่เตมิ 

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขชื่อบริษัทจัดการ และนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

หัวขอ ขอมูลเดิม ขอมูลใหม 

ขอผกูพนั   

1. บริษัทจัดการ  

 ชื่อบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ทหารไทย จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ชื่อ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ทหารไทย จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ม.ิย. 

65 
30 ม.ิย. 

64 
30 ม.ิย. 

63 
28 ม.ิย. 

62 
29 ม.ิย. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 38.2487 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป -0.67% +6.12% -21.71% +10.53% +11.46% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +2.38% +10.16% -20.39% +12.75% +8.83% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 4,209 6,611 7,790 5,907 3,203 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,917 4,209 6,611 7,790 5,907 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 4,116 4,992 7,120 7,206 4,564 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -274 -2,386 +619 +1,173 +2,439 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.10% 0.33% 0.18% 0.17% 0.21% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO 25  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 65) (30 ธ.ค. 64) (30 มิ.ย. 64) (28 มิ.ย. 62) (9 ก.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO 25 -5.81% -2.39% -0.67% -6.25% +7.80% 

เกณฑมาตรฐาน ** -6.17% -2.53% +2.38% -3.58% +8.15% 

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

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ 

 กองทุนเปด JUMBO 25 

 

ความเหน็ 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน

วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุน

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

 

ขอมูลอื่น 
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไม

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง

วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี  

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน  

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืน

มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอ่ืนมีการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญขาพเจาตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา

วาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน

ตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมได

เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี  

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิด

จากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน

การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณ

ที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถา

ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง

การเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร

ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวา 

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน

ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน  มณีกนกสกุล 

 

 

 

 

 

 (นายสุวัฒน  มณีกนกสกุล) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย     

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.2, 5 3,636,943,428.70  4,076,970,174.15 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมืหลักทรัพย     

 แสดงดวยมูลคายุติธรรม 3.4, 5, 6 241,644,607.00  78,432,535.25  

เงินฝากธนาคาร 8 53,966,461.46  66,383,827.27 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) 3.4, 6 287,819,308.80  95,065,734.90 

ลูกหนี้     

 จากดอกเบี้ยและเงินปนผล  36,393.79  11,143.26 

 จากการขายหนวยลงทุน  7,055,816.41  5,265,642.22 

 คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย  168,556.17  48,026.20 

รวมสินทรัพย  4,227,634,572.33  4,322,177,083.25 

หนี้สิน     

เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 3.4, 6 287,819,308.80  95,065,734.90 

เจาหนี้     

 จากการซื้อเงินลงทุน  16,076,029.59  14,043,306.19 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  3,049,395.62  1,080,405.23 

คาใชจายคางจาย  3,032,930.01  3,258,280.33 

หนี้สินอื่น  210,654.28  200,435.39 

รวมหนี้สิน  310,188,318.30  113,648,162.04 

สินทรัพยสุทธ ิ  3,917,446,254.03  4,208,528,921.21 

สินทรัพยสุทธ ิ     

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  1,024,202,486.42  1,092,911,102.95 

กําไรสะสม     

 บัญชีปรับสมดุล 3.6 925,094,363.23  1,132,454,022.74 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  1,968,149,404.38  1,983,163,795.52 

สินทรัพยสุทธิ   3,917,446,254.03  4,208,528,921.21 

     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 3.8  38.2487   38.5075 

  (ป 2565 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 102,420,248.4415 หนวย)   

  (ป 2564 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 109,291,110.1121 หนวย)   
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 1) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

 

 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 

   มูลคายุติธรรม  รอยละของ 

 จํานวนหนวย  (บาท)  มูลคาเงินลงทุน 

 หุนสามัญ      

  อาหารและเครื่องดื่ม      

   บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 4,270,040  111,021,040.00 2.86 

   111,021,040.00 2.86 

  ธนาคาร      

   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 946,500  125,884,500.00 3.24 

   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,174,900  176,822,450.00 4.56 

   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,669,600  173,638,400.00 4.48 

   476,345,350.00 12.28 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,278,500  72,874,500.00 1.88 

   72,874,500.00 1.88 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ      

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 2,784,000  130,848,000.00 3.38 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 2,235,822  101,729,901.00 2.62 

   232,577,901.00 6.00 

  วัสดุกอสราง      

   บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 595,000  222,530,000.00 5.74 

   222,530,000.00 5.74 

  บรรจุภัณฑ      

   บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 2,128,700  118,142,850.00 3.05 

   118,142,850.00 3.05 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย      

   บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 15,868,000  77,435,840.00 2.00 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2,225,400  135,749,400.00 3.50 

   บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 5,925,400  49,477,090.00 1.27 

   262,662,330.00 6.77 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ (หนา 2) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 
 
   มูลคายุติธรรม  รอยละของ 

 จํานวนหนวย  (บาท)  มูลคาเงินลงทุน 

  พลังงานและสาธารณูปโภค      

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 14,163,300  481,552,200.00 12.42 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 

  

1,968,636 

  

313,997,442.00 

 

8.10 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจ ีดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

5,818,020 

  

270,537,930.00 

 

6.97 

   1,066,087,572.00 27.49 

  พาณิชย      

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 4,454,400  267,264,000.00  6.89 

บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรปอเรชัน่ จํากัด   (มหาชน)  

2,990,500 

  

104,667,500.00 

  

2.70 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 6,521,201  82,819,252.70 2.13 

   454,750,752.70 11.72 

  การแพทย      

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 7,880,300  197,007,500.00  5.08 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 394,200  70,561,800.00 1.82 

   267,569,300.00 6.90 

  ขนสงและโลจิสติกส      

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  

7,579,300 

  

66,318,875.00 

 

1.71 

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 6,529,300  55,825,515.00 1.44 

   122,144,390.00 3.15 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1,474,800  286,848,600.00 7.39 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 1,590,100  108,921,850.00 2.81 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 16,546,000  76,111,600.00 1.96 

   471,882,050.00 12.16 

 รวมหุนสามัญ   3,878,588,035.70 100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,023,516,884.78 บาท)   3,878,588,035.70 100.00 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2565 

 

  บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

รายไดจากการลงทุน 3.1    

 รายไดดอกเบี้ย  626,438.47  921,382.74 

 รายไดเงินปนผลรับ  109,930,176.76  107,108,911.90 

 รายไดคาธรรมเนยีมยืมหลักทรพัย  1,811,054.13  2,449,233.94 

 รายไดอื่น  1,796,588.85  5,119,495.80 

  รวมรายได  114,164,258.21  115,599,024.38 

คาใชจาย 3.1    

 คาธรรมเนียมการจัดการ  9 33,320,235.11  40,312,852.22 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  9 1,321,284.14  1,598,570.12 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  9 4,503,068.13  5,441,089.30 

 คาใชจายภาษีเงินได   365,623.90  505,592.54 

  รวมคาใชจาย  39,510,211.28  47,858,104.18 

รายไดสุทธิ   74,654,046.93  67,740,920.20 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน  3.1 (202,249,848.34)  (697,613,074.14) 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3.1, 10 112,581,410.27  617,774,853.04 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

 และที่ยังไมเกิดขึ้น  

 

(89,668,438.07)  (79,838,221.10) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  (15,014,391.14)  (12,097,300.90) 
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กองทนุเปด JUMBO 25 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสทุธ ิ

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2565 

 

 บาท 

 2565  2564 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก    

การดําเนินงาน (15,014,391.14)  (12,097,300.90) 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 760,232,056.61  1,363,426,291.73 

 การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  (1,036,300,332.65)  (3,754,145,319.38) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (291,082,667.18)  (2,402,816,328.55) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 4,208,528,921.21  6,611,345,249.76 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,917,446,254.03  4,208,528,921.21 

    

 หนวย 

 2565  2564 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน    

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)     

หนวยลงทุน ณ วันตนป 109,291,110.1121  182,201,599.4285 

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 19,398,766.2812  37,715,528.8852 

(หัก) : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป (26,269,627.9518) (110,626,018.2016)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 102,420,248.4415  109,291,110.1121 
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กองทนุเปด JUMBO 25 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

วนัที ่30 มถินุายน 2565 
 
1. ลักษณะของกองทุนเปด JUMBO 25 
 กองทุนเปด JUMBO 25 (JUMBO 25 Fund) มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการ

ลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผลประกอบการที่เปนกําไรและมีการจายหรือประกาศที่จะจาย
ปนผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ลานบาท 
แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน หนวยลงทุนละ 10 บาท 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายเนนการลงทุนในหุนเต็มอัตรา 
(Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือ หุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย เกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free 
Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทําการปรับเปลี่ยน 
รายชื่อหลักทรัพยปละ 2 ครั้ง ในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน โดยไมลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทํา
ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 
 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนดไวใหกองทุนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน  

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนใช เปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ 
 เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทีจ่ะไดรับ 

กําไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเ งินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย 
ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 3.1.2 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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3.2 การวัดมูลคาเงินลงทุน 

การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 

 ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรูเงินลงทุนเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมี

สิทธิในเงินลงทุน 

 

การวัดมูลคาภายหลัง 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นในตางประเทศแสดงตามมูลคายุติธรรม 

โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในตางประเทศถือตามราคามูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของ

กองทุนนั้น 

เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยคํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 

 สําหรับมูลคายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรที่มีอายุตํ่ากวา 90 วัน คํานวณจาก

อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา

ผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับต้ังแตวันที่ลงทุน 

สวนมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยอื่นจะพิจารณาจากมูลคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคา

ยุติธรรมของหลักทรัพยนั้น กําไร (ขาดทุน) จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึน้

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.3     เครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนรับรูรายการเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยตนทุนใน

การทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรูในกําไร

หรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น 

 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 สินทรัพยทางการเงินจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมจะ

รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
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3.4 การใหยืมหลักทรัพย 
 กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพยตาม
มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม
หลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ต้ังแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญของกองทุน 

 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 

 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผูถือหนวยลงทุน จะทําใหผูถือหนวยเกิดความไม

เทาเทียมกัน กองทุนตองบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อใหผูถือหนวยมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกองทุนเทาเทียมกัน ไม

วาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม 

 

 3.7 การแบงปนสวนทุน  

 กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปดสมุดทะเบียนหากปนผลนั้นจะจายเปนเงินสด ในกรณีที่

กองทุนจะจายปนผลเปนหนวยลงทุน กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ตาม

จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล

คาที่ตราไวของหนวยลงทุน สวนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่ เกี่ยวของตามสัดสวนที่ควรบันทึก

เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย 
 
 3.8 สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 
 กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป 
 
 3.9 ภาษีเงินได 
 ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสาร
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แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาตํ่ากวาราคา
ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ 

 
3.10 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว 

 
4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

มีดังตอไปนี้ 
 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด      
คาธรรมเนียมการจัดการ 33,320,235.11  40,312,852.22  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  4,503,068.13  5,441,089.30  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด      
ซื้อเงินลงทุน 10,747,041.64  -  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 48,211,043.17  96,285,184.70  ราคาตลาด 

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 
 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,656,128.94  2,853,482.54 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  358,962.97  385,634.37 
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5. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดวย 

 
 บาท 

 2565  2564 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 

หุนสามัญ        

 เงินลงทุน 3,766,221,431.34  3,636,943,428.70  4,338,272,104.62  4,076,970,174.15 

 หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย 257,295,453.44  241,644,607.00  74,640,864.13  78,432,535.25 

 รวม 4,023,516,884.78  3,878,588,035.70  4,412,912,968.75  4,155,402,709.40 

 

 

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 

(ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียก

หลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอย

ละ 120 ของมูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย ผูยืมยินยอมใหผูใหยืมนําเงินสดที่เปนหลักประกันดังกลาวไปแสดงหา

ผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกัน

สําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะ

วางหลักประกันเพิ่มใหมากกวาหรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับ

อัตรา MLR ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคา

ตลาดของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการหรือคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันทําการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาที่ผูยืมทํากับผูใหกูยืม 
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หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมืหลักทรัพย ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดวย 

 2565  2564 

 จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

 จํานวนหลัก 
ทรัพยท่ียืม 

(หนวย) 

มูลคายุติธรรม 
(บาท) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 93,600.00  12,448,800.00  -  - 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 8,000.00  832,000.00  -  - 
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) -  -  32,000.00  4,528,000.00 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 140,800.00  3,660,800.00  173,500.00  4,597,750.00 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 4,900.00  1,832,600.00  24,000.00  10,368,000.00 
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 11,100.00  616,050.00  -  - 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 18,400.00  837,200.00  72,800.00  4,295,200.00 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 272,800.00 1,254,880.00  -  - 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 233,400.00 7,935,600.00  -  - 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 542,800.00 86,576,600.00  65,900.00  7,710,300.00 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 439,000.00 10,975,000.00  256,000.00  5,888,000.00 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 9,600.00 1,718,400.00  -  - 
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 2,400,400.00 11,713,952.00  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 349,900.00 21,343,900.00  -  - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 162,600.00 1,357,710.00  -  - 
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 437,500.00 3,828,125.00  -  - 
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 53,800.00 459,990.00  -  - 
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 39,300.00 2,692,050.00  51,600.00  3,354,000.00 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 49,200.00 1,722,000.00  -  - 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) -  -  212,000.00  3,052,800.00 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 625,800.00 29,412,600.00  163,400.00  6,658,550.00 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -  -  20,800.00  1,393,600.00 
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) -  -  385,000.00  22,137,500.00 
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

537,900.00 25,012,350.00  129,893.00  4,448,835.25 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 256,900.00 15,414,000.00  -  - 

   241,644,607.00    78,432,535.25 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนฯ มีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน 

287,819,308.80 บาท และ 95,065,734.90 บาท คิดเปนรอยละ 119.11 และ 121.21 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด 

ตามลําดับ และมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย)  

รวมดอกเบี้ยรับเปนจํานวน 287,819,308.80 บาท และ 95,065,734.90 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุน

เพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาวไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม 
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7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 1,796,176,995.66  693,183,631.15 

ขายเงินลงทุน 1,983,323,231.29  2,967,772,882.55 

 

8. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 
 2565  2564 

 อัตราดอกเบี้ย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

 อัตราดอกเบี้ย 

% 

 จํานวนเงิน 

บาท 

ประเภทออมทรัพย        

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 0.10  53,966,461.46  0.10  66,383,827.27 

 รวม   53,966,461.46    66,383,827.27 

 

9. คาใชจาย 

 กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน

หนวยลงทุน ดังนี้ 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.8125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคาสินทรัพย

สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน 
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10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 บาท 

 2565  2564 

โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก 

เงินลงทุน ณ วันตนป 

 

257,510,259.35 

  

875,285,112.39 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ    

 ณ วันสิ้นป (144,928,849.08)  (257,510,259.35)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 112,581,410.27  617,774,853.04 

 

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจาก

การขายนั้นไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แลว 

 

11. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 11.1 นโยบายการการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

 11.2 การประมาณมูลคายุติธรรม  

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น

โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา

ความ แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง

เดียวกัน 

ระดับที่ 2 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก 

ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย

นั้นหรือหนี้สินนั้น 

ระดับที่ 3 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูล

ที่ไมสามารถสังเกตได) 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2   ระดับที่ 3   รวม  

สินทรัพย        

ตราสารทุน 3,878,588,035.70  -  -  3,878,588,035.70 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2   ระดับที่ 3   รวม  

สินทรัพย        

ตราสารทุน 4,155,402,709.40  -  -  4,155,402,709.40 

 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลอง

และถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองและตราสาร

อนุพันธที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้  

 

 11.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยของกองทุนตาม

มูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 อัตราดอกเบ้ียปรับ 

ขึ้นลงตามราคาตลาด 

 อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  3,636,943,428.70  3,636,943,428.70 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        

 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  241,644,607.00  241,644,607.00 

เงินฝากธนาคาร 53,966,461.46  -  -  53,966,461.46 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        

 จากการใหยืมหลักทรัพย) 287,819,308.80  -  -  287,819,308.80 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  36,393.79  36,393.79 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  7,055,816.41  7,055,816.41 

ลูกหน้ีคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย -  -  168,556.17  168,556.17 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

จากการใหยืมหลักทรัพย -  - 

  

287,819,308.80 

  

287,819,308.80 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  16,076,029.59  16,076,029.59 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  3,049,395.62  3,049,395.62 

คาใชจายคางจาย -  -  3,032,930.01  3,032,930.01 

หน้ีสินอื่น -  -  210,654.28  210,654.28 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 อัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด 

 อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 ไมมีอัตราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  4,076,970,174.15  4,076,970,174.15 

หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        

 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  78,432,535.25  78,432,535.25 

เงินฝากธนาคาร 66,383,827.27  -  -  66,383,827.27 

เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน        

 จากการใหยืมหลักทรัพย) 95,065,734.90  -  -  95,065,734.90 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปนผล -  -  11,143.26  11,143.26 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  5,265,642.22  5,265,642.22 

ลูกหน้ีคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย -  -  48,026.20  48,026.20 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 

 จากการใหยืมหลักทรัพย -  - 

  

95,065,734.90 

  

95,065,734.90 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  14,043,306.19  14,043,306.19 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  1,080,405.23  1,080,405.23 

คาใชจายคางจาย -  -  3,258,280.33  3,258,280.33 

หน้ีสินอื่น -  -  200,435.39  200,435.39 

 

 

 11.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม

สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่

กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด 

 ตารางตอไปนี้ไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 ไมมีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3,636,943,428.70  - - - -  3,636,943,428.70 
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา         
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม - 241,644,607.00 - - -  241,644,607.00 
เงินฝากธนาคาร - 53,966,461.46 - - -  53,966,461.46 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
 การใหยืมหลักทรัพย) 

 
- 

 
287,819,308.80 

 
- 

 
- 

 
- 

  
287,819,308.80 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 36,393.79 - -  36,393.79 
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 7,055,816.41 - -  7,055,816.41 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ 
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
- 

 
168,556.17 

 
- 

 
- 

  
168,556.17 

หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน 
 จากการใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
287,819,308.80 

 
-  

 
- 

 
-  

 
287,819,308.80 

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 16,076,029.59  - -  16,076,029.59 
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  3,049,395.62  - -  3,049,395.62 
คาใชจายคางจาย - - 3,032,930.01 - -  3,032,930.01 
หนี้สินอ่ืน - - 210,654.28 - -  210,654.28 

 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ไมมีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป   รวม 

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 4,076,970,174.15  - - - - 4,076,970,174.15 
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา        
 ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม - 78,432,535.25 - - - 78,432,535.25 
เงินฝากธนาคาร - 66,383,827.27 - - - 66,383,827.27 
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
 การใหยืมหลักทรัพย) 

 
- 

 
95,065,734.90 

 
- 

 
- 

 
- 

 
95,065,734.90 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 11,143.26 - - 11,143.26 
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 5,265,642.22 - - 5,265,642.22 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ 
 ใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
- 

 
48,026.20 

 
- 

 
- 

 
48,026.20 

หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน 
 จากการใหยืมหลักทรัพย 

 
- 

 
95,065,734.90 

 
-  

 
- 

 
- 

 
95,065,734.90 

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 14,043,306.19  - - 14,043,306.19 
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -  -  1,080,405.23  - - 1,080,405.23 
คาใชจายคางจาย - - 3,258,280.33 - - 3,258,280.33 
หนี้สินอ่ืน - - 200,435.39 - -  200,435.39 
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 11.5 ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 

 11.6 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

ไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน  

 

 11.7 ความเสี่ยงดานตลาด  

 กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ ดังกลาว

อาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ประเภทของ

ธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําให ราคาของตรา

สารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

 

 11.8  การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ

กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

 

12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
 กลุมของตราสาร มูลคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 3,878,588,035.70 99.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73% 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทุน 
 ณ วันที ่ 30 มถินุายน  2565 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 4,220,410,199.75 107.73% 
 เงินฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73% 
 หุนสามัญ 3,878,588,035.70 99.00% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,066,087,572.00 27.22% 
 ธนาคาร 476,345,350.00 12.15% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 471,882,050.00 12.04% 
 พาณิชย 454,750,752.70 11.60% 
 การแพทย 267,569,300.00 6.83% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 262,662,330.00 6.71% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 232,577,901.00 5.94% 
 วัสดุกอสราง 222,530,000.00 5.68% 
 ขนสงและโลจิสติกส 122,144,390.00 3.12% 
 บรรจุภัณฑ 118,142,850.00 3.02% 
 อาหารและเครือ่งด่ืม 111,021,040.00 2.83% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 72,874,500.00 1.86% 
 อืน่ๆ -302,963,945.72 -7.73% 
 ทรัพยสินอ่ืน 7,224,372.58 0.18% 
 หน้ีสินอ่ืน -310,188,318.30 -7.91% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,917,446,254.03 100.00% 
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 กองทนุเปด JUMBO 25 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วันที ่ 30 มถินุายน  2565 
 จาํนวนเงินตนและ มูลคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 287,854,023.92 7.35% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 53,968,140.13 1.38% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.22% 
 บมจ. ปตท. 14,163,300 481,552,200.00 12.29% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,968,636 313,997,442.00 8.02% 
 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 5,818,020 270,537,930.00 6.91% 
 ธนาคาร 12.15% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,174,900 176,822,450.00 4.51% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ 1,669,600 173,638,400.00 4.43% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 946,500 125,884,500.00 3.21% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 12.04% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,474,800 286,848,600.00 7.32% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 1,590,100 108,921,850.00 2.78% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน 16,546,000 76,111,600.00 1.94% 
 พาณิชย 11.60% 
 บมจ. ซีพี ออลล 4,454,400 267,264,000.00 6.82% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 2,990,500 104,667,500.00 2.67% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 6,521,201 82,819,252.70 2.11% 
 การแพทย 6.83% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 7,880,300 197,007,500.00 5.03% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 394,200 70,561,800.00 1.80% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 6.71% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,225,400 135,749,400.00 3.47% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 15,868,000 77,435,840.00 1.98% 
 บมจ. แลนดแอนดเฮาส 5,925,400 49,477,090.00 1.26% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 5.94% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 2,784,000 130,848,000.00 3.34% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2,235,822 101,729,901.00 2.60% 

 วัสดุกอสราง 5.68% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 595,000 222,530,000.00 5.68% 
 ขนสงและโลจิสติกส 3.12% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 7,579,300 66,318,875.00 1.69% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 6,529,300 55,825,515.00 1.43% 
 



 

34 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

 
 จาํนวนเงินตนและ มูลคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 บรรจุภัณฑ 3.02% 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 2,128,700 118,142,850.00 3.02% 
 อาหารและเครือ่งด่ืม 2.83% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 4,270,040 111,021,040.00 2.83% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 1.86% 
 บมจ. บัตรกรงุไทย 1,278,500 72,874,500.00 1.86% 
 รวมหุนสามญั 3,878,588,035.70 99.00% 
 ทรัพยสินอ่ืน 7,224,372.58 0.18% 
 หน้ีสินอ่ืน -310,188,318.30 -7.91% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,917,446,254.03 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 102,420,248.4415 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 38.2487 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO 25 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2565  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

  หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 33,320.24 0.8095 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,321.28 0.0322 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 4,503.07 0.1094 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี   ไมมี  

คาโฆษณา  ไมมี   ไมมี  

ภาษีเงินได 365.62 0.0089 

คาใชจายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 39,510.21 0.9600 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉล่ียรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
 เทากับ 4,116,150,090.93 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 38.94% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05 (1,917,472.67 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซื้อขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 กรกฏาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2565 

ลําดับ ช่ือบริษัทหลักทรัพย คานายหนา 
(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละราย 

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 422,426.10  22.03  

2. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 180,170.00  9.40  

3. บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 315,612.30 16.46 

4. บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)  269,052.98  14.03  

5. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 327,654.61  17.09  

6. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 138,054.17 7.20 

7. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  133,679.04  6.97  

8. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 101,334.29  5.28  

9. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 29,489.18 1.54 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 1,917,472.67 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO25 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565  (ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วันที ่30 มถินุายน 2565 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนเปด JUMBO25 มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 

กลุม โดยถือ 44.80% 

 
 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่ใชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิรสิมบัติยืนยง 
5 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออก
เสียงทุกครั้งจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการ
กํากับดูแลท่ีดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินสําคัญ การซ้ือขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซ้ือขายหรือใหเชากิจการ 
การควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา 
เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนกรรมการ
เกิน 6 บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 
ครั้ง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการ
บริษัทอ่ืน เปนตน 

(ง)  การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสิทธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) 
(พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสิทธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงช้ันของผูถือหุน 
หรือกระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซ้ือหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน

บริษัท 

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 
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- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุน
ท้ังหมดของบรษัิท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตkากวาราคาเฉล่ียของตลาด(ในชวงเวลาท่ีมีการขออนุมัติแผน) 
เกิน 20% (พจิารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงราคา Exercise Price หรอืขยายระยะเวลาครบกําหนดของ 
ESOP ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปล่ียนแปลงตามปกติ
เชน การเพ่ิมทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 
หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงิน 

(ช) การเปล่ียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปล่ียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรอืวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดี

หรือผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที่ 1 ก.ค.2564 – 30 ม.ิย.2565) 

        
จาํนวน
ครัง้ที่ 

จํานวน
ครัง้ที ่

จาํนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชื่อยอ วนัที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คัดคาน  

 งด
ออก
เสียง 

      (ครัง้)  (ครัง้)    

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

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

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

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

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

6 บมจ. ทาอากาศยานไทย AOT 21 ม.ค. 65 1 1 5 0 1 

7 
บริษัท เอสซีจ ีแพคเกจจิง้ จํากัด 
(มหาชน) 

SCGP 29 มี.ค. 65 1 1 6 0 0 

8 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

PTTEP 28 มี.ค. 65 1 1 6 0 0 

9 บมจ. ปูนซิเมนตไทย SCC 30 มี.ค. 65 1 1 10 0 0 

10 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB 4 เม.ย. 65 1 1 5 0 0 

11 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC 24 มี.ค. 65 1 1 6 0 1 

12 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส INTUCH 24 มี.ค. 65 1 1 7 0 1 

13 บมจ. บัตรกรุงไทย KTC 7 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 

14 บมจ. เมืองไทย แคปปตอล MTC 19 เม.ย. 65 1 1 8 0 1 

15 
บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส 
 (ประเทศไทย)  

DELTA 1 เม.ย. 65 1 1 5 0 0 

16 บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 4 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

17 บมจ. ปตท. PTT 8 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

18 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 22 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

19 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี 
 ดีเวลลอปเมนท 

GULF 8 เม.ย. 65 1 1 9 0 1 

20 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM 4 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

21 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO 8 เม.ย. 65 1 1 9 0 0 

22 
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน)  

AWC 22 เม.ย. 65 1 1 10 0 1 

23 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 12 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 

24 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 12 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 
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จาํนวน
ครัง้ที่ 

จํานวน
ครัง้ที ่

จาํนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชื่อยอ วันที่ประชมุ 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนับสนุน 

 
คัดคาน  

 งด
ออก
เสียง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

25 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 7 เม.ย. 65 1 1 6 0 0 

26 บมจ. ซีพี ออลล CPALL 22 เม.ย. 65 1 1 8 0 0 

27 บมจ. แลนดแอนดเฮาส LH 26 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

28 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร BH 27 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

29 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF 26 เม.ย. 65 1 1 6 0 0 

30 
บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน)  

CRC 29 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 

31 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น TRUE 4 เม.ย. 65   7 0 0 

32 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส IVL 26 เม.ย. 65   15 0 1 

หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนคร้ังที่บริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน    

 

 ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครัง้นับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกัน 
 รวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครัง้ 

  

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถนุายน 2565) 

 

ลําดับ ชื่อบริษทั ชื่อยอ วันที่ประชมุ การประชมุ / วาระการประชุม คัดคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. บีทีเอส กรุป 
โฮลด้ิงส 

 BTS 19 ก.ค. 64 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 

วาระท่ี 16 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย 

 KBANK 26 ส.ค. 64 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 1/2564 

 0 0  

3 
บมจ. อินทัช  
โฮลด้ิงส 

 
INTUCH  

1 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 12 ต.ค. 64 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 1/2564  

 0 0  

5 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย  

 SCB 15 พ.ย. 64 
การประชุมวิสามัญผู
ถือหุน คร้ังที่ 1/2564  

 0 0  
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ลําดับ ชื่อบริษทั ชื่อยอ วนัที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คัดคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

6 
บมจ. ทาอากาศ
ยานไทย 

 AOT 21 ม.ค. 65 

 การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน บริษัท 
ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 
ประจําป 2564  

 วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

7 
บรษัิท เอสซีจ ี
แพคเกจจิ้ง จํากัด 
(มหาชน) 

 SCGP 29 มี.ค. 65 
ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2565 (ครั้งท่ี 
29) 

 0 0  

8 
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 28 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 0 0  

9 บมจ. ปูนซิเมนตไทย   SCC 30 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2565 
(ครั้งท่ี 29) 

 0 0  

10 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย  

 SCB 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ครัง้ท่ี 199  

 0 0  

11 
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส  

 
ADVANC  

24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565  

 วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)  

0 1  

12 
บมจ. อินทัช  
โฮลด้ิงส 

 INTUCH  24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

13 บมจ. บัตรกรงุไทย  KTC 7 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2565 

 วาระท่ี 7 เรื่อง
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

14 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล  

 MTC 
19 เม.ย. 

65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565  

 วาระท่ี 10 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)  

0 1  

15 
บมจ. เดลตา  
อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) 

 DELTA 1 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2565 

 0 0  

16 
บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

 PTTGC 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 8 ปรกึษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

17 บมจ. ปตท.  PTT 8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 8 เรื่อง
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

18 
บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา 

 CPN 
22 เม.ย. 

65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
(ถามี)  

0 1  

19 
บมจ. กัลฟ  
เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

20 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

 



 

43 กองทนูเปิด JUMBO25 

 

ลําดับ ชื่อบริษทั ชื่อยอ วันที่ประชมุ การประชมุ / วาระการประชุม คัดคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

21 
บมจ. โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร 

 
HMPRO 

8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 0 0  

22 
บรษัิท แอสเสท 
เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

 AWC 22 เม.ย. 65 
 วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 0 1  

23 
บมจ. ธนาคาร
กรงุเทพ  

 BBL 12 เม.ย. 65 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2565  

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  

24 
บมจ. กรุงเทพดุสิต
เวชการ  

 BDMS 12 เม.ย. 65 
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 2565  

วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี)  

0 1  

25 
บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย  

 KBANK 7 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ครัง้ท่ี 110  

 0 0  

26 บมจ. ซีพี ออลล  CPALL 22 เม.ย. 65 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2565 

 0 0  

27 
บมจ. แลนดแอนด
เฮาส 

 LH 26 เม.ย. 65 
การประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2565 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

28 
บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร 

 BH 27 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 29 
ประจําป 2565  

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

29 
บมจ. เจรญิ 
โภคภัณฑอาหาร 

 CPF 26 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 1/2565 

 0 0  

30 
บรษัิท เซน็ทรลั  
รีเทล คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

 CRC 29 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

31 
บมจ. ทรู  
คอรปอเรชั่น 

 TRUE 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 

 0 0  

32 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอรส 

 IVL 26 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผู
ถือหุนบริษัท ครั้งท่ี 
1/2565  

วาระท่ี 12 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

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

 

 

 

4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 ก.ค.2564 – 30 ม.ิย. 2565) 
 ไมมี 

 


