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Information Ratio**
Standard Devitation

 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***

JB25
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

 ข้อมูลท่ัวไป ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น) **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

วันท่ีจดทะเบียน 9 ก.ย. 2547  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 9 ก.ย. 2547
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 2 วันท าการหลังจากวันท ารายการ (T+2)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

Standard Deviation
Large Sharpe Ratio
Medium Beta (1) SET 50 Total Return Index 100.00%

Small Portfolio Turnover  5 หมวดธุรกิจแรกท่ีลงทุน (%)
Value Blend Growth

1 พลังงานและสาธารณูปโภค
 ความเส่ียงท่ีส าคัญ 2 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2. ความเส่ียงของตราสารทุน (Equity Risk) 4 พาณิชย์
3. ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) 5 ธนาคาร
4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) 10 หลักทรัพย์ท่ีมีการลงทุนสูงสุด สัดส่วนการลงทุน (%)
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า -ไม่มี- 1
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- 2
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อคร้ัง) 3
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อคร้ัง) 4

5
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) 6
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.8125% ต่อปี 7
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี 8
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี 9
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0381% ต่อปี 10
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.0000% ต่อปี รวมตราสาร 10 อันดับแรก
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เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet
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วันท่ี 31 มีนาคม 2566
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)

65.61(ปัจจุบัน 0.9510% ต่อปี)

(ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)

6.21
5.82

(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
4.89
4.04
3.61
3.29(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)

15.09
9.50

(ปัจจุบัน 0.8095% ต่อปี)

6.59
6.57

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

0.12
0.11

สนใจลงทุนได้ท่ี eastspring.co.th          |          ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 1725          |          ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ต้ังแต่จัดต้ัง5 ปี*3 ปี*1 ปี*6 เดือน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

ผลตอบแทน 3 เดือน

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)

0.10

-12.38 5.29

2566**** 2565 2564 2563

จุดเด่น เพ่ิมความอุ่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซ่ึงท าให้ได้
ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการ
แล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

เหมาะส าหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่น
ตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว 

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะ
ลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือ
ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์และการควบคุมการ
กระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) 

กองทุนเปิด JUMBO 25 
JUMBO 25 Fund : JB25
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กองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนท่ีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

Fund Insight

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าส่ังไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ


