กองทุนเปิ ด JUMBO 25
(JB25)

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2022

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กลุม่ Equity Large Cap
นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
เน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรำ (Fully Invested) ตลอดเวลำ โดยจะลงทุนในหุ้นสำมัญและ/หรื อหุ้น
บุริมสิทธิของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย 25บริ ษัทแรกที่เข้ ำ
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหลักทรั พย์
มุ่งหวังให้ ได้ รับผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำมดัชนีชี ้วัด
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ัดย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (% ต่อปี )

ระดับความเสี่ยง
ตํ่า
1 2 3 4 5 6 7 8
สูง
คําอธิบาย
ลงทุนในตรำสำรทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่ำ 80 % ของ NAV
ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน

09 ก.ย. 2547

วันเริ่ มต้ น class

-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล

อำยุกองทุน

ไม่กำหนด

ดัชนีชวี ้ ัด :
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
คําเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)
ค่ำเฉลี่ยนในกลุ่ม เดียวกัน

YTD
-2.39
-2.53
-3.98

3 เดือน
-5.81
-6.17
-5.92

6 เดือน
-2.39
-2.53
-3.98

1 ปี
-0.67
2.38
2.54

ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

0.79
0.78

0.82
0.80

0.79
0.78

0.81
0.78

กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)

3 ปี
-6.25
-3.58

5 ปี
0.31
1.93

10 ปี
3.38
4.70

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
7.80
8.15

ค่ำเฉลี่ยนในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

-2.82
21.91
22.41

1.45
18.44
18.77

4.26
17.42
17.48

21.68
21.47

JB25

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

การซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

การขายคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

เวลำทำกำร : 08:30 น.-15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 1 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น.-15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1 บำท

Sharpe Ratio

-0.23

Alpha

-2.67

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด บำท
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+2

Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

หมำยเหตุ : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 2 วันทำกำรนับถัดจำกวันที่คำสัง่ ขำยสำมำรถ
ดำเนินกำรได้
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
0.8125
0.8095
รวมค่ำใช้ จ่ำย
1.0000
0.9510
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพิม่ เติมได้ ที่หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี

กำรรั บซื ้อคืน
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

กำรโอนหน่วย
5
5
หมำยเหตุ : 1.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกิน0.75% ปั จจุบัน0.10% 2.ค่ำโอน 5 บำทต่อ
1,000หน่วย
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หุ้นสำมัญ
99.01
ประเภทรำยกำรค้ ำงรั บอื่นๆ

7.53

เงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรั พย์

1.38

ประเภทรำยกำรค้ ำงจ่ำยหรื อ
หนี ้สินอื่นๆ

-7.92

JB25

ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. สำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)

% NAV
12.29
8.02
7.32

บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลล
อปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

6.91

บริ ษัท ซีพ ี ออลล์ จำกัด
(มหำชน)

6.82

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม

-41.27%

0.96%
18.23%

% NAV

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

27.21

ธนำคำร

12.16

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

12.05

พำณิชย์

11.61

กำรแพทย์

6.83

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ดำรำวรรณ ประกำยทิพย์ ( ตั ้งแต่ 18 พ.ค. 2564 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th
คํา อธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็น ต์ผลขำดทุน สูงสุดของกองทุน รวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตังแต่
้ จัดตังกองทุ
้
น กรณีท ี่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่ว ยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตำ่ สุด
ในช่ว งที่ NAV ต่อหน่ว ยปรับตัว ลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็ น ข้ อมูลที่ช่ว ยให้ ท รำบถึงควำมเสีย่ งที่อำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุน ในกองทุน รวม
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื ้น ตัว เพื่อเป็ น ข้ อมูลให้ ผ้ลู งทุน ทรำบถึงระยะเวลำตังแต่
้ กำรขำดทุน สูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้น กลับมำที่เงิน ทุน เริ่มต้ น ใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำใด
FX Hedging เปอร์เซ็น ต์ของกำรลงทุน ในสกุลเงิน ต่ำ งประเทศที่มีกำรป้องกัน ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ควำมถี่ของกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุน ในช่ว งเวลำใดช่ว งเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำ ที่ตำ่ กว่ำ ระหว่ำ งผลรวมของมูลค่ำ กำรซือ้ ห ลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำ
กำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุน รวมในรอบระยะเวลำ 1 ปี ห ำรด้ว ยมูลค่ำ NAV ของกองทุน รวมเฉลีย่ ในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุน รวมที่มีคำ่ portfolio turnover สูง บ่งชีถ้ ึงกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์บ่อยครัง้
ของผู้จัดกำรกองทุน และท ำให้ มีต้น ทุน กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท ี่สงู จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนิน งำนของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ควำมคุ้มค่ำ ของกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำ ว
Sharpe Ratio อัตรำส่ว นระหว่ำ งผลตอบแทนส่ว นเพิ่มของกองทุน รวมเปรียบเทียบกับควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำ งระหว่ำ งอัตรำผลตอบแทนของกองทุ น รวมกับ อัตรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเสีย่ ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำ เบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน รวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้ อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุน รวมควรได้รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับ
ควำมเสีย่ งที่กองทุน รวมรับมำ โดยกองทุน รวมที่มีคำ่ Sharpe Ratio สูงกว่ำ จะเป็ น กองทุน ที่มีประสิท ธิภำพในกำรบริห ำรจัดกำรลงทุน ที่ดกี ว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่ว นเพิ่มที่สงู กว่ำ ภำยใต้ระดับควำม
เสีย่ งเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ว นเกิน ของกองทุน รวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ ัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สงู หมำยถึง กองทุน สำมำรถสร้ ำ งผลตอบแทนได้สงู กว่ำ ดัชนีชีว้ ัด ซึ่งเป็ น ผลจำกประสิท ธิภำพของ
ผู้จัดกำรกองทุน ในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ ำ ลงทุน ในหลักทรัพย์ได้อย่ำ งเหมำะสม
Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงของตลำด Beta น้ อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน มี
กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้ อยกว่ำ กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพ ย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน มีกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำ
ผลตอบแทนมำกกว่ำ กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุน มีประสิท ธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชีว้ ัด โดยหำก tracking error ตำ่ หมำยถึงกองทุน รวมมีประสิท ธิภำพในกำรสร้ ำ งผลตอบแทนให้ ใกล้เคียงกับดัชนีชีว้ ัด
กองทุน รวมที่มีคำ่ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ห่ำ งจำกดัชนีชีว้ ัดมำกขึน้
Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ในตรำสำรหนีโ้ ดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบีย้ ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงิน ต้น ที่จะได้รับคืน น ำมำคิดลดเป็ น มูลค่ำ
ปั จจุบัน โดยใช้ ว ัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมตรำสำรหนี ้ คำนวณจำกค่ำ เฉลีย่ ถ่ว งน ำ้ หนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ ต่ละตัว ที่กองทุน มี กำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีห น่ว ย
มำตรฐำนเป็ น เปอร์เซ็น ต์ตอ่ ปี จึงสำมำรถน ำไปใช้ เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำ งกองทุน รวมตรำสำรหนีท้ ี่มีน โยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้ นครบกำหนดอำยุและมีลกั ษณะกำรลงทุน ที่ใกล้เคียงกัน ได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

| ศูนย์ ท่ ปี ริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้
Expert in Asia. Invest in Your Future.
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