กองทุนเปด JUMBO25
รายงานประจําป

ตัง้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
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วันที่ 1 กันยายน 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น ทหารไทย จํ า กั ด (บลจ. ทหารไทย) ขอนํ า ส ง รายงานประจํ า ป ระหว า งวั น ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา ตลาดฟนตัวขึ้นหลังจากลงไปทําจุดต่ําสุดในเดือนมีนาคม 2563
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น
หลังจากนั้น ตลาดขึ้นไปแตะระดับ 1600 จุด และปดที่ระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเรื่องการเปดประเทศ
และแผนการกระจายวัคซีนที่เปนรูปเปนรางมากขึ้น กอนประเทศไทยจะเริ่มเขาสูการระบาดระลอก 3 และนําไปสูการปดเมือง
บางสวนอีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรค
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขา
สูชวงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุงความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง และ นโยบายการเงิน
ที่เขมงวดขึ้น
สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เพิ่มขึ้น 6.12% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.16%
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ด JUMBO25

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปด JUMBO 25
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ จากการผอนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่
รัฐบาลออกมาอยางตอเนื่อง โดยในระยะขางหนา จะมีแหลงเงินทุนใหมจาก พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม 5
แสนลานบาท หลังจากที่ พ.ร.ก.ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ 1 ลานลานบาทถูกอนุมัติไปเกือบทั้งหมดแลว ดานรัฐบาลได
ยกการกระจายวัคซีนเปนวาระแหงชาติ เพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติภายใน 120 วัน ตาม
เปาหมายของนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ต แตอยางไรก็ตาม ยังคงเปนเปาหมายที่ทาทาย เนื่องจากจํานวนผูติดเชื้อ
ในประเทศยังคงอยูในระดับสูงตอเนื่องสวนทางกับการฉีดวัคซีนที่ยังลาชา และแผนการจัดหาวัคซีนที่ยังมีความไมแนนอน
นอกจากนี้ หลายประเทศยังมีนโยบายระมัดระวังเรื่องการเดินทางออกมาทองเที่ยวในตางประเทศ
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา ตลาดฟนตัวขึ้นหลังจากลงไปทําจุดต่ําสุดในเดือนมีนาคม 2563
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น
หลังจากนั้น ตลาดขึ้นไปแตะระดับ 1600 จุด และปดที่ระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเรื่องการเปดประเทศ
และแผนการกระจายวัคซีนที่เปนรูปเปนรางมากขึ้น กอนประเทศไทยจะเริ่มเขาสูการระบาดระลอก 3 และนําไปสูการปดเมือง
บางสวนอีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรค
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขา
สูชวงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุงความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง และ นโยบายการเงิน
ที่เขมงวดขึ้น

กองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และ
การควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สว นที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวาง วันที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยที่กองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปด JUMBO 25
วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผล
ประกอบการที่เปนกําไร และมีการจายหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารกองทุ น (Management Style) : มุ ง หวั ง ให ผ ลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามดั ช นี ชี้ วั ด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีทผี่ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไมไดจดั ทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
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รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
เนนลงทุนในหุนเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปน
ผล สภาพคลองของหลักทรัพย และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการ
จะทําการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพยปละ 2 ครั้งในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) แตอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็ บ ไซต (Website) อี เ มล (Email Address) เบอร โ ทรศั พท แ ละเบอร โทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั นที่ 17
มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง
1. Website และ Email Address

ขอมูลปจจุบัน
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

ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
32nd Floor, Abdulrahim Place,
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
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ที่อยูใหม
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

ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 มิ.ย. 30 มิ.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64
63

28 มิ.ย.
62

29 มิ.ย.
61

30 มิ.ย.
60

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

36.2858

46.4435

42.0322

37.6671

33.4387

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

38.5075

36.2858

46.4435

42.0322

37.6671

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

+6.12% -21.71% +10.53% +11.46% +12.65%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

+10.16% -20.39% +12.75%

+8.83% +12.83%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

6,611

7,790

5,907

3,203

3,001

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

4,209

6,611

7,790

5,907

3,203

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

4,992

7,120

7,206

4,564

3,063

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

-2,386

+619

+1,173

+2,439

-163

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.33%

0.18%

0.17%

0.21%

0.22%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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JB25

400.00%

Benchmark 1 Return

350.00%
300.00%

294.48%
283.88%

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

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป
รอยละตอป
(31 มี.ค. 64)
(30 ธ.ค. 63)
(30 มิ.ย. 63)
-5.07%
+3.80%
+6.12%
กองทุนเปด JUMBO 25
เกณฑมาตรฐาน **
-1.11%
+6.40%
+10.16%

30-Jun-21

ยอนหลัง 3 ป
(29 มิ.ย. 61)
-2.87%

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(9 ก.ย. 47)
+8.33%

-0.45%

+8.50%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

8 กองทุนเปิ ด JUMBO25

9 กองทุนเปิ ด JUMBO25

รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปด JUMBO 25
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 (กองทุน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
และงบประกอบรายละเอี ยดเงิ น ลงทุ น ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จและ
งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน
วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุน
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไม
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่น
มีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอข อเท็จจริงอั น เป น
สาระสําคัญขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณา
วาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูรว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ งกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือ
11 กองทุนเปิ ด JUMBO25

ถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่ องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได
พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน มณีกนกสกุล

(นายสุวัฒน มณีกนกสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
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กองทุนเปด JUMBO 25
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยมื หลักทรัพย
แสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
จากการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
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2564

2563

3.2, 5

4,076,970,174.15

5,990,650,631.90

3.4, 5, 6
8
3.4, 6

78,432,535.25
66,383,827.27
95,065,734.90

519,179,550.00
114,932,542.65
644,131,200.00

11,143.26
5,265,642.22
48,026.20
4,322,177,083.25

69,579.45
1,643,335.25
347,206.68
7,270,954,045.93

95,065,734.90

644,131,200.00

14,043,306.19
1,080,405.23
3,258,280.33
200,435.39
113,648,162.04
4,208,528,921.21

10,058,741.98
5,207,884.81
210,969.38
659,608,796.17
6,611,345,249.76

3.4, 6

กองทุนเปด JUMBO 25
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)

2564

2563

1,092,911,102.95

1,822,015,995.71

3.6

1,132,454,022.74
1,983,163,795.52
4,208,528,921.21

2,794,068,157.63
1,995,261,096.42
6,611,345,249.76

3.8

38.5075

36.2858

(ป 2564 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 109,291,110.1121 หนวย)
(ป 2563 : คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 182,201,599.4285 หนวย)
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กองทุนเปด JUMBO 25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 1)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
มูลคายุติธรรม
จํานวนหนวย
(บาท)
หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
516,000.00
73,014,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
4,443,540.00 117,753,810.00
190,767,810.00
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
985,000.00 111,305,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
1,222,600.00 144,266,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
1,752,200.00 171,715,600.00
427,287,400.00
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
1,330,600.00
89,150,200.00
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
1,094,100.00
62,910,750.00
152,060,950.00
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
2,897,200.00 118,060,900.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2,326,522.00 137,264,798.00
255,325,698.00
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
619,300.00 267,537,600.00
267,537,600.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)
16,511,500.00
71,659,910.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2,315,900.00 121,584,750.00
193,244,660.00
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รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

1.76
2.83
4.59
2.68
3.47
4.13
10.28
2.15
1.51
3.66
2.84
3.30
6.14
6.44
6.44
1.72
2.93
4.65

กองทุนเปด JUMBO 25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หนา 2)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
จํานวนหนวย

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

14,683,900.00

576,343,075.00

13.87

2,048,636.00

239,690,412.00

5.77

6,054,220.00

207,357,035.00
1,023,390,522.00

4.99
24.63

พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

2,068,100.00
4,635,200.00
6,785,901.00

71,866,475.00
278,112,000.00
97,716,974.40
447,695,449.40

1.73
6.69
2.35
10.77

การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

8,200,200.00

188,604,600.00
188,604,600.00

4.54
4.54

7,371,300.00

457,020,600.00

11.00

7,886,900.00
6,792,100.00

64,278,235.00
63,506,135.00
584,804,970.00

1.55
1.53
14.08

1,534,400.00
1,654,600.00
17,217,500.00

262,382,400.00
107,549,000.00
54,751,650.00
424,683,050.00
4,155,402,709.40
4,155,402,709.40

6.31
2.59
1.32
10.22
100.00
100.00

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รวมหุนสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,412,912,968.75 บาท)
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กองทุนเปด JUMBO 25
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี่ กิดขึ้นจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
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หมายเหตุ
3.1

3.1
9
9
9

3.1
3.1, 10

2564

2563

921,382.74
107,108,911.90
2,449,233.94
5,119,495.80
115,599,024.38

1,975,546.83
227,090,192.38
3,242,608.64
6,711,500.30
239,019,848.15

40,312,852.22
1,598,570.12
5,441,089.30
505,592.54
47,858,104.18
67,740,920.20

57,717,782.74
2,288,747.22
7,771,758.27
704,651.51
68,482,939.74
170,536,908.41

(697,613,074.14)
617,774,853.04

(67,320,414.22)
(1,894,706,794.10)

(79,838,221.10)
(12,097,300.90)

(1,962,027,208.32)
(1,791,490,299.91)

กองทุนเปด JUMBO 25
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยสทุ ธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
บาท
2564
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป
สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป

2563

(12,097,300.90)
1,363,426,291.73
(3,754,145,319.38)
(2,402,816,328.55)
6,611,345,249.76
4,208,528,921.21

(1,791,490,299.91)
3,662,139,450.12
(3,049,371,851.42)
(1,178,722,701.21)
7,790,067,950.97
6,611,345,249.76
หนวย

2564
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป
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182,201,599.4285
37,715,528.8852
(110,626,018.2016)
109,291,110.1121

2563

167,740,389.3413
92,046,447.4622
(77,585,237.3750)
182,201,599.4285

กองทุนเปด JUMBO 25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนเปด JUMBO 25 (JUMBO 25 Fund) มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการ
ลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีผลประกอบการที่เปนกําไรและมีการจายหรือประกาศที่จะจาย
ปนผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้ น 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. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สําหรับเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวไมไดกําหนดไว กองทุนจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป น งบการเงิ น ฉบั บ ที่ ก องทุ น ใช เ ป น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
2.2 แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เริ่มใชในปปจจุบัน
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลทําใหมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ขึ้นมาเพื่อใหกองทุนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ โดยไมอางอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดไว สวน
เรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนดไวใหกองทุนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
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แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลในการจัดทํางบการเงินและ
ยังไดกําหนดสวนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนําเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้
แนวปฏิบัติทางบัญชีมีขอกําหนดบางประการที่แตกตางไปจากขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ที่กองทุนเคยปฏิบัติ โดยในการเปลี่ยนมาใชแนวปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรกนั้น แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดให
กองทุนใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ไมตองปรับยอนหลัง
ทั้งนี้การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินนี้
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑคงคาง ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตรา
สารหนี้ โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริง
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดนับแตวันที่มีสิทธิทจี่ ะไดรับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่
จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.1.2 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
3.2

การวัดมูลคาเงินลงทุน
การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุน ประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
การวัดมูลคาภายหลัง
เงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นในตางประเทศแสดงตามมูลคายุติธรรม
โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในตางประเทศถือตามราคามูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของ
กองทุนนั้น
เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote
จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง
สําหรับมูลคายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรที่มีอายุต่ํากวา 90 วัน คํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ลงทุน
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สวนมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยอื่นจะพิจารณาจากมูลคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยนั้น กําไร (ขาดทุน) จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึน้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.3 เครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ
การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย
3.4

การใหยืมหลักทรัพย
กองทุนบันทึกหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ เปนหลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพ ยต าม
มูลคายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคูสัญญาเปนหลักประกันบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืม
หลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย บันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.5

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ตั้งแต
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 กองทุนตองบันทึกลดกําไรสะสมดว ยมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนว ย ตาม
จํานวนหนวยปนผลที่ให ณ วันที่ที่กําหนดไวในนโยบายการจายหนวยปนผล นอกจากนี้ กองทุนตองบันทึกเพิ่มมูล
ค า ที่ ต ราไว ข องหน ว ยลงทุ น ส ว นเกิ น ทุ น บั ญ ชี ป รั บ สมดุ ล และบั ญ ชี อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามสั ด ส ว นที่ ค วรบั น ทึ ก
เปรียบเสมือนวาการออกหนวยปนผลนั้นเปนการขาย
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3.8

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป

3.9

ภาษีเงินได
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีผลใหกองทุนตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันไดแก ดอกเบี้ยพันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคา
ไถถอน โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจายใดๆ

3.10 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้
บาท
2564

2563

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ
40,312,852.23 57,717,782.74
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
5,441,089.30
7,771,758.27
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
82,776,541.00
ขายเงินลงทุน
110,136,573.00
บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
55,145,727.27
ขายเงินลงทุน
96,285,184.70 52,506,084.15
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นโยบายการกําหนดราคา
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2564
2563
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
2,853,482.54
4,497,920.01
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
385,634.37
605,649.55
5. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดวย
บาท
2564
ราคาทุน
หุนสามัญ
เงินลงทุน
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย
รวม

4,338,272,104.62
74,640,864.13
4,412,912,968.75

2563
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

4,076,970,174.15
78,432,535.25
4,155,402,709.40

6,826,008,301.13
559,106,993.16
7,385,115,294.29

5,990,650,631.90
519,179,550.00
6,509,830,181.90

6. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
กองทุนฯ (ใหกูยืม) ไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตามสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย
(ผูยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะใหยืมหลักทรัพยเปนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ โดยตองเรียก
หลักประกันการใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม ทั้งนี้หลักประกันตองเปนเงินสดและตองดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวารอย
ละ 120 ของมู ล ค า ธุ ร กรรมให ยื ม หลั ก ทรั พ ย ผู ยื ม ยิ น ยอมให ผู ใ ห ยื ม นํ า เงิ น สดที่ เ ป น หลั ก ประกั น ดั ง กล า วไปแสดงหา
ผลประโยชน โดยผูยืมตกลงใหผูใหยืมถือเอาเงินสดที่เปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย นํามารวมคํานวณเปนมูลคาประกัน
สําหรับการยืมหลักทรัพยตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ํากวารอยละ 110 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะ
วางหลักประกันเพิ่มใหมากกวาหรือเทากับมูลคาหลักประกัน กองทุนฯจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันโดยอิงกับ
อัตรา MLR ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคา
ตลาดของวันทําการกอนหนาหนึ่งวันทําการหรือคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของวันทําการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาที่ผูยืมทํากับผูใหกูยืม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญาใหยืมหลักทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดวย
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2564

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
32,000.00
173,500.00
24,000.00
72,800.00
65,900.00
256,000.00
51,600.00
212,000.00
163,400.00
20,800.00
385,000.00
129,893.00
-

2563
มูลคายุติธรรม
(บาท)

4,528,000.00
4,597,750.00
10,368,000.00
4,295,200.00
7,710,300.00
5,888,000.00
3,354,000.00
3,052,800.00
6,658,550.00
1,393,600.00
22,137,500.00
4,448,835.25
78,432,535.25

จํานวนหลัก
ทรัพยที่ยืม
(หนวย)
307,200.00
130,000.00
261,900.00
30,000.00
2,000,000.00
330,000.00
587,200.00
757,200.00
4,000,000.00
200,000.00
1,300,000.00
200,000.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
32,870,400.00
12,122,500.00
18,987,750.00
11,040,000.00
6,800,000.00
30,277,500.00
108,632,000.00
39,374,400.00
151,000,000.00
7,900,000.00
88,075,000.00
12,100,000.00
519,179,550.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีเจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพยเปนจํานวน
95,065,734.90 บาท และ 644,131,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 121.21 และ 124.07 ของมูลคาหลักทรัพยใหยืมตามราคาตลาด
ตามลําดับ และมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย) รวมดอกเบี้ยรับเปนจํานวน 95,065,734.90 บาท และ
644,131,200.00 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุนฯ โดยไดกันเงินดังกลาว
ไวตางหากเพื่อคืนใหผูยืม
7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังนี้
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บาท
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

2564
693,183,631.15
2,967,772,882.55

8. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดังนี้
2564
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
%
บาท
ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
0.10
66,383,827.27
รวม
66,383,827.27

2563
1,842,721,503.96
1,105,778,519.24

2563
อัตราดอกเบี้ย
%
0.10

จํานวนเงิน
บาท
114,932,542.65
114,932,542.65

9. คาใชจาย
กองทุนมีคาใชจายประเภทคาธรรมเนียมการจัดการ, คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ดังนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.8125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของ
กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดเปนอัตรารอยละ 0.1094 ตอป ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเปนรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน
10. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ งั ไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บาท
2564
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน ณ วันตนป
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ
ณ วันสิ้นป
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน

2563

875,285,112.39

(1,019,421,681.71)

(257,510,259.35)
617,774,853.04

(875,285,112.39)
(1,894,706,794.10)

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่งผลจากการขาย
นั้นไดปรากฏอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แลว
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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
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา
ความ แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง
เดียวกัน
ระดับที่ 2 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก
ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย
นั้นหรือหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่
ไมสามารถสังเกตได)
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

ระดับที่ 1
สินทรัพย
ตราสารทุน

6,509,830,181.90

บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-

-

รวม
6,509,830,181.90

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลอง
และถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองและตราสาร
อนุพันธที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้
26 กองทุนเปิ ด JUMBO25

11.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยของกองทุนตาม
มูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตราดอกเบี้ย
รวม
ลงตามราคาตลาด
คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
66,383,827.27
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย)
95,065,734.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม เงินฝากธนาคาร
114,932,542.65
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
644,131,200.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย
-
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-

4,076,970,174.15 4,076,970,174.15

-

78,432,535.25
-

78,432,535.25
66,383,827.27

-

11,143.26
5,265,642.22
48,026.20

95,065,734.90
11,143.26
5,265,642.22
48,026.20

-

95,065,734.90
14,043,306.19
1,080,405.23
3,258,280.33
200,435.39

95,065,734.90
14,043,306.19
1,080,405.23
3,258,280.33
200,435.39

-

5,990,650,631.90

5,990,650,631.90

-

519,179,550.00
-

519,179,550.00
114,932,542.65

-

69,579.45
1,643,335.25
347,206.68

644,131,200.00
69,579.45
1,643,335.25
347,206.68

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น

-

-

644,131,200.00
10,058,741.98
5,207,884.81
210,969.38

644,131,200.00
10,058,741.98
5,207,884.81
210,969.38

11.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่
กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด
ตารางตอไปนี้ไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
4,076,970,174.15
ยุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
การใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ
ใหยืมหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
-
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ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

-

รวม

-

-

-

4,076,970,174.15

78,432,535.25

-

-

-

78,432,535.25

66,383,827.27

-

-

-

66,383,827.27

11,143.26
5,265,642.22

-

-

95,065,734.90
11,143.26
5,265,642.22

48,026.20

-

-

48,026.20

14,043,306.19

-

-

95,065,734.90
14,043,306.19

95,065,734.90
-

95,065,734.90
-

1,080,405.23
3,258,280.33
200,435.39

-

-

1,080,405.23
3,258,280.33
200,435.39

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
5,990,650,631.90
ยุติธรรม
หลักทรัพยใหยืมตามสัญญา
ใหยืมหลักทรัพยแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก
การใหยืมหลักทรัพย)
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้คาธรรมเนียมการ
ใหยืมหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
จากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
-

เมื่อทวงถาม

-

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

-

-

5,990,650,631.90

519,179,550.00

-

-

-

519,179,550.00

114,932,542.65

-

-

-

114,932,542.65

69,579.45
1,643,335.25

-

-

644,131,200.00
69,579.45
1,643,335.25

347,206.68

-

-

347,206.68

-

-

-

644,131,200.00

-

-

10,058,741.98
5,207,884.81
210,969.38

644,131,200.00
644,131,200.00

-

10,058,741.98
5,207,884.81
210,969.38

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
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11.8 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ
กระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
12. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
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กองทุนเปด JUMBO 25
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
กลุม ของตราสาร

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
0.00

% of
NAV
0.00%

(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย
หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค ้ําประกัน

0.00

0.00%

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (investment grade)
หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

0.00

0.00%

4,155,402,709.40
161,460,705.43

98.74%
3.84%

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ
เงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงและโลจิสติกส
พาณิชย
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุกอสราง
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
อาหารและเครื่องดื่ม
การแพทย
เงินทุนและหลักทรัพย
อืน่ ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
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มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
4,316,863,414.83
161,460,705.43
4,155,402,709.40
1,023,390,522.00
584,804,970.00
447,695,449.40
427,287,400.00
424,683,050.00
267,537,600.00
255,325,698.00
193,244,660.00
190,767,810.00
188,604,600.00
152,060,950.00
-108,334,493.62
5,313,668.42
-113,648,162.04
4,208,528,921.21

% of
NAV
102.58%
3.84%
98.74%
24.32%
13.90%
10.64%
10.15%
10.09%
6.36%
6.07%
4.59%
4.53%
4.48%
3.61%
-2.58%
0.13%
-2.71%
100.00%

กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุน สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
ขนสงและโลจิสติกส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
พาณิชย
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
วัสดุกอสราง
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
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มูลคาตาม
ราคาตลาด
95,075,121.50
66,385,583.93
161,460,705.43

14,683,900
2,048,636
6,054,220

576,343,075.00
239,690,412.00
207,357,035.00

7,371,300
7,886,900
6,792,100

457,020,600.00
64,278,235.00
63,506,135.00

4,635,200
6,785,901
2,068,100

278,112,000.00
97,716,974.40
71,866,475.00

1,752,200
1,222,600
985,000

171,715,600.00
144,266,800.00
111,305,000.00

1,534,400
1,654,600
17,217,500

262,382,400.00
107,549,000.00
54,751,650.00

619,300

267,537,600.00

2,326,522
2,897,200

137,264,798.00
118,060,900.00

% of
NAV
2.26%
1.58%
3.84%
24.32%
13.69%
5.70%
4.93%
13.90%
10.86%
1.53%
1.51%
10.64%
6.61%
2.32%
1.71%
10.15%
4.08%
3.43%
2.64%
10.09%
6.23%
2.56%
1.30%
6.36%
6.36%
6.07%
3.26%
2.81%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. คาราบาวกรุป
การแพทย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
เงินทุนและหลักทรัพย
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ.เมืองไทย แคปปตอล
รวมหุน สามัญ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตาม
ราคาตลาด

2,315,900
16,511,500

121,584,750.00
71,659,910.00

4,443,540
516,000

117,753,810.00
73,014,000.00

8,200,200

188,604,600.00

1,330,600
1,094,100

89,150,200.00
62,910,750.00
4,155,402,709.40
5,313,668.42
-113,648,162.04
4,208,528,921.21
109,291,110.1121
38.5075

% of
NAV
4.59%
2.89%
1.70%
4.53%
2.80%
1.73%
4.48%
4.48%
3.61%
2.12%
1.49%
98.74%
0.13%
-2.71%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปด JUMBO 25
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

40,312.85

0.8082

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

1,598.57

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

5,441.09

0.1091

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

505.59

0.0101

0.00

0.0000

47,858.10

0.9595

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เทากับ 4,987,834,361.06 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 13.90%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.04 ( 1,805,395.22 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ลําดับ

ชื่อบริษัทหลักทรัพย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
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คานายหนา
(บาท)
444,648.42
352,630.66
194,772.97
188,854.96
173,785.30
160,254.74
145,035.50
97,244.18
48,168.49
1,805,395.22

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ
คานายหนาทั้งหมด
24.63
19.53
10.79
10.46
9.63
8.88
8.03
5.38
2.67
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปด JUMBO25
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที่
https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปด JUMBO25 มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม
โดยถือ 40.07%
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
5
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 Capital Nomura Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Phatra Securities PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 TISCO Securities Co Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 RHB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 KTB Securities Thailand PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 Thanachart Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที่ 1 ก.ค.2563 – 30 มิ.ย.2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

PTT

3 ก.ค. 63

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เชิญ เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม* ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
1
1
5
0
1

1

บมจ. ปตท.

2
3
4

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ซีพี ออลล

BDMS
CPN
CPALL

2 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63

1
1
1

1
1
1

4
7
7

0
0
0

1
1
0

5
6

บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

BJC
HMPRO

9 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63

1
1

1
1

5
8

0
0

1
1

7
8
9

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส

BBL
BTS
ADVANC

10 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63

1
1
1

1
1
1

5
13
5

0
0
0

1
1
1

10
11
12

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. โอสถสภา

BEM
INTUCH
OSP

20 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63

1
1
1

1
1
1

7
8
5

0
0
0

1
1
0

13
14
15

บมจ. เมืองไทย แคปปตอล
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

MTC
GULF
CPF

17 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63
27 ต.ค. 63

1
1
1

1
1
1

8
3
2

0
0
0

1
1
0

16

บมจ. ทาอากาศยานไทย

AOT

22 ม.ค. 64

1

1

5

0

1

17

บมจ. ปูนซิเมนตไทย

SCC

31 มี.ค. 64

1

1

6

0

0

18
19
20

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ADVANC
INTUCH
PTTGC

29 มี.ค. 64
30 มี.ค. 64
5 เม.ย. 64

1
1
1

1
1
1

5
6
5

0
1
0

1
1
1

21
22
23
24
25

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. เมืองไทย แคปปตอล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

HMPRO
MTC
SCB
AWC
CPN

8 เม.ย. 64
20 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

9
7
5
8
5

0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
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ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เชิญ
เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม* ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
1
1
8
0
0
1
1
7
0
1
1
1
7
0
1

26
27
28

บมจ. คาราบาวกรุป
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

CBG
GULF
BEM

22 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64

29

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

23 เม.ย. 64

1

1

6

0

0

30
31
32
33
34
35

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

BDMS
IVL
KBANK
CPF
TRUE
BJC

9 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
10
8
6
6
9

0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
1

36

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

7 มิ.ย. 64

1

1

1

0

1

37

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

25 มิ.ย. 64

1

1

1

0

1

หมายเหตุ

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ
จัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง
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3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

PTT

3 ก.ค. 63

1

บมจ. ปตท.

2

บมจ. กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ

BDMS

2 ก.ค. 63

3

บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา

CPN

10 ก.ค. 63

4

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

16 ก.ค. 63

5

บมจ. เบอรลี่
ยุคเกอร

BJC

9 ก.ค. 63

6

บมจ. โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร

HMPRO

10 ก.ค. 63

7

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

10 ก.ค. 63

8

บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส

BTS

20 ก.ค. 63

9

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

ADVANC

23 ก.ค. 63

10

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

20 ก.ค. 63

11

บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส

INTUCH

24 ก.ค. 63
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การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมใหญ
สามัญประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป
ครั้งที่ 27
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2563

งด
คัดคาน ออก
เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

0

1

วาระที่ 15 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถา
มี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

12

บมจ. โอสถสภา

OSP

3 ส.ค. 63

13

บมจ. เมืองไทย
แคปปตอล

MTC

17 ส.ค. 63

14

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

GULF

27 ส.ค. 63

15

บริษัท เจริญ
โภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)

16

บมจ. ทา
อากาศยานไทย

AOT

22 ม.ค. 64

17

บมจ. ปูนซิเมนต
ไทย

SCC

31 มี.ค. 64

18

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

ADVANC

29 มี.ค. 64

19

บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส

20

บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล

CPF

INTUCH

PTTGC

43 กองทุนเปิ ด JUMBO25

27 ต.ค. 63

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2563

การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2563

การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2563
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

0

วาระที่ 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 2 พิจารณา
อนุมัติการเขาซื้อ
ธุรกิจสุกรในประเทศ
จีนโดยบริษัทยอย ซึ่ง
เขาขายเปนการทํา
รายการการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

0

0

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

30 มี.ค. 64

การประชุมสามํญ
ผูถือหุนประจําป
2564

วารที่ 7 พิจารณา
อุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่พน
ตําแหนงตามวาระ
ประจําป 2564/ วาระ
ที่ 8 พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

1

1

5 เม.ย. 64

การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564

วาระที่ 6 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ(ถามี)

0

1

เหตุผล

นายสมประสงค
บุญยะชัย เปน
กรรมการในบริษัท
จดทะเบียนเกิน 6
แหง

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

21

บมจ. โฮม
โปรดักส เซ็นเตอร

22
23
24

บมจ. เมืองไทย
แคปปตอล
บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย
บริษัท แอสเสท
เวิรด คอรป จํากัด
(มหาชน)

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

HMPRO

8 เม.ย. 64

MTC

20 เม.ย. 64

SCB

8 เม.ย. 64

AWC

23 เม.ย. 64

25

บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนา

CPN

30 เม.ย. 64

26

บมจ. คาราบาว
กรุป

CBG

22 เม.ย. 64

27

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

GULF

9 เม.ย. 64

28

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

28 เม.ย. 64

29

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

23 เม.ย. 64

30

บมจ. กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ

BDMS

9 เม.ย. 64

31

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส

IVL

27 เม.ย. 64

KBANK

9 เม.ย. 64

CPF

30 เม.ย. 64

TRUE

28 เม.ย. 64

32
33
34

บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย
บมจ. เจริญ
โภคภัณฑอาหาร
บมจ. ทรู
คอรปอเรชั่น
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การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมสํามัญ
ผูถือประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 198
การปรชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป 2564
การประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนของบริษัท
ครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 109
การประชถมสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

0

0

1

0

0

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ˜ามี)

0

1

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

วาระที่ 8 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
(ถามี)

0

1

0

0

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
(ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาะที่ 10 ปรึกษา
กิจการอื่น ๆ (ถามี)

0

0

0

0

0

0

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ˜ามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

งด
คัดคาน ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุมสามัญ
วาะที่ 11 พิจารณา
35
BJC
22 เม.ย. 64 ผูถือหุน ประจําป
0
1
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2564
การประชุมวิสามัญ
บมจ. พีทีที
วาระที่ 2 ปรึกษา
36
PTTGC
7 มิ.ย. 64 ผูถือหุน ครั้งที่
0
1
โกลบอล เคมิคอล
กิจการอื่นๆ (ถามี)
1/2564
บมจ. กัลฟ
การประชุมวิสามัญ วาระที่ 2 เรื่อง
37 เอ็นเนอรจี ดีเวลล
GULF
25 มิ.ย. 64 ผูถือหุนครั้งที่
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
0
1
อปเมนท
1/2564
(ถามี)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม
บมจ. เบอรลี่
ยุคเกอร

4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
ไมมี
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