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1 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

วันท่ี        5 สิงหาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 
1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของ กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว มายังผูถือหนวยลงทุน 
ทุกทาน  

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบในชวง 1,550 – 1,700 จุด เน่ืองจากมีปจจัยภายนอกท่ีกดดันตลาดไดแก การปรับข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลาง
สหรัฐและการการดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด และสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน แตในประเทศยังมีปจจัยบวก ไดแก 
การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดจากการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติเขามาในไทย  

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ตลาดหุนมีโอกาสท่ีจะปรับตัวลงไดจากปจจัยเสี่ยง
ใหมคือ อัตราเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึนจากการปรับข้ึนของราคาพลังงานและอาหารเปนหลัก ซึ่งจะสงผลตอกําลังซื้อของ
ภาคเอกชน ประกอบกับระดับหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูงท่ีอาจจะทําใหเกิดการชะลอการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินและ
อาจจะทําใหระดับของหน้ีเสียปรับเพ่ิมข้ึนได แตอยางไรก็ตามดวยภาคการทองเท่ียวท่ีเร่ิมเห็นสัญญาณฟนตัวซึ่งนับวาเปนอีก
ปจจัยบวกนอกเหนือจากการสงออกท่ียังคงขยายตัวไดตอเน่ืองรวมถึงมีแนวโนมท่ีจะดีข้ึนไดเปนลําดับจากการออนตัวของ
คาเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ จึงเห็นวาการลงทุนในหุนไทยยังคงเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวอยู แตราคา
ในชวงคร่ึงปหลังอาจจะมีความผันผวนมากข้ึนจากปจัจัยท้ังภายในและภายนอกดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 

กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2565 ปรับตัวลดลง 1.93% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (70% ของดัชนี SET50 TRI รวมกับ 30% ของอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง) ท่ีปรับตัวลดลง 1.66% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ  
กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

จากการท่ีภาวะการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีลดลงจากการท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของท่ัวโลกสูงข้ึนตอเน่ืองทําให
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมถึงไทยท่ีเร่ิมผอนคลายมาตรการควบคุมตางๆ และเปดประเทศใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาไดงายข้ึน 
ซึ่งทําใหภาคการทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีฟนตัวอยางตอเน่ืองแตก็ยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาระดับกอนการแพรระบาดของ COVID-19 
อยางไรก็ตามดวยแนวโนมของการปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะเปนปจจัยท่ีอาจจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยได ประกอบกับปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจมากอยางมีนัยสําคัญคือภาวะเงินเฟอท่ีปรับตัวข้ึน
สูงมากจากสงครามระหวางารัสเซียกับยูเครนซึ่งมีคาดวาจะทําใหการบริโภคอาจจะเติบโตในอัตราท่ีตํ่ากวาคาดการณได ซึ่ง
ปจจุบันกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ไดปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกป 2565 ลงจากดิมท่ี 
3.6% เปน 3.2% โดยม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนซึ่งคาดวาจะยังคงสามารถขยายตัวได
ตอเน่ืองจากปท่ีผานมาไดและคาดวาจะยังสามารถขยายตัวตอในป 2566 จากการบริโภคและโดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวท่ีจะ
ทยอยฟนตัวเปนลําดับ 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย  ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบในชวง 1,550 – 1,700 จุด เน่ืองจากมีปจจัยภายนอกท่ีกดดันตลาดไดแก การปรับข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลาง
สหรัฐและการการดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด และสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน แตในประเทศยังมีปจจัยบวกไดแก 
การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดจากการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติเขามาในไทย  

ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ตลาดหุนมีโอกาสท่ีจะปรับตัวลงไดจากปจจัยเสี่ยง
ใหมคือ อัตราเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึนจากการปรับข้ึนของราคาพลังงานและอาหารเปนหลัก ซึ่งจะสงผลตอกําลังซื้อของ
ภาคเอกชน ประกอบกับระดับหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูงท่ีอาจจะทําใหเกิดการชะลอการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินและ
อาจจะทําใหระดับของหน้ีเสียปรับเพ่ิมข้ึนได แตอยางไรก็ตามดวยภาคการทองเท่ียวท่ีเร่ิมเห็นสัญญาณฟนตัวซึ่งนับวาเปนอีก
ปจจัยบวกนอกเหนือจากการสงออกท่ียังคงขยายตัวไดตอเน่ืองรวมถึงมีแนวโนมท่ีจะดีข้ึนไดเปนลําดับจากการออนตัวของ
คาเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ จึงเห็นวาการลงทุนในหุนไทยยังคงเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวอยู แตราคา
ในชวงคร่ึงปหลังอาจจะมีความผันผวนมากข้ึนจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว  

กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 
บริษัทแรกท่ีเขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศท่ีจะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) โดยลงทุนในสัดสวนประมาณ 65%-75% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ประมาณ 25%-35% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 

 



 

3 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต 
วนัที ่1 มกราคม 2565  ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกท่ี
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ม.ิย. 

65 
30 ธ.ค. 

64 
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ม.ิย. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.7398 17.7475 17.481 17.485 19.9079 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 17.2763 17.7398 17.7475 17.481 17.485 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป -1.93% +1.10% +2.39% +1.43% -11.51% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป -1.66% +3.63% +4.61% +2.79% -10.12% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,786 3,871 3,927 4,001 4,652 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,516 3,786 3,871 3,927 4,001 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 3,684 3,799 3,958 3,831 4,094 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -177 -83 -117 -117 -84 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.04% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

 
ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปด JUMBO Plus ปนผล หุนระยะยาว 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) (11 พ.ย. 47) 

กองทุนเปด JUMBO Plus ปนผล หุนระยะยาว -4.27% -1.93% -0.85% -5.26% +5.93% 

เกณฑมาตรฐาน ** -4.30% -1.66% +1.92% -1.87% +6.63% 

Note:      

** เกณฑมาตรฐาน คือ ตราสารทุนใชดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบ และตราสารหน้ีใชเกณฑ 
ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ซ่ึงไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีใชในการคํานวณใหมีผลบังคับวันเดียวกับท่ีธนาคารพาณิชยดังกลาวมีการประกาศบังคับใช ท้ังน้ี 
นํ้าหนักท่ีใชในการคํานวณระหวางดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากขางตนกําหนดอยูท่ีรอยละ 70:30 ตามลําดับ 

  
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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6 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 



 

7 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 3,338,413,652.01   บาท) 3,510,864,938.72 

เงินฝากธนาคาร 18,394,665.29 

เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 183,442,694.40 

ลูกหน้ี  
 จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 118,291.00 

รวมสินทรัพย 3,712,820,589.41 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 7,469,676.43 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 1,591,051.77 

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 183,442,694.40 

คาใชจายคางจาย 3,950,905.86 

ภาษีเงินไดคางจาย 17,743.65 

หน้ีสินอ่ืน 233,884.10 

รวมหน้ีสิน 196,705,956.21 

สนิทรพัยสทุธ ิ 3,516,114,633.20 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,035,223,074.16 

บัญชีปรับสมดุล 366,422,397.98 

กําไรสะสม 1,114,469,161.06 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 17.2763 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
 203,522,307.1686 หนวย 3,516,114,633.20 

 

 



 

8 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2565  สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและสวนลดรับ  2,365,307.49  

 รายไดเงินปนผล  40,080,687.79  

 รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย  561,676.01  

 รายไดอ่ืน  196,314.94  

 รวมรายได  43,203,986.23  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  22,758,311.71  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  488,591.39  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1,998,201.62  

 คาภาษีเงินได  103,040.78  

 รวมคาใชจาย  25,348,145.50  

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ  17,855,840.73  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 32,768,796.79  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (117,064,915.04) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (84,296,118.25) 

  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (66,440,277.52) 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  1,051,597,714.72 29.91% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 2,459,267,224.00 69.92% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 201,842,108.96 5.74% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 3,712,707,047.68 105.57% 
 เงินฝากธนาคาร 201,842,108.96 5.74% 
 พันธบัตร 1,051,597,714.72 29.91% 
 หุนสามัญ 2,459,267,224.00 69.92% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 675,967,907.50 19.22% 
 ธนาคาร 302,028,450.00 8.59% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 299,198,170.00 8.50% 
 พาณิชย 288,343,595.00 8.20% 
 การแพทย 169,647,100.00 4.82% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 166,548,029.00 4.74% 
 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 147,471,947.50 4.19% 
 วัสดุกอสราง 141,110,200.00 4.01% 
 ขนสงและโลจิสติกส 77,446,875.00 2.21% 
 บรรจุภัณฑ 74,908,350.00 2.13% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 70,392,400.00 2.00% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 46,204,200.00 1.31% 
 อืน่ๆ -196,592,414.48 -5.57% 
 ทรัพยสินอ่ืน 113,541.73 0.00% 
 หน้ีสินอ่ืน -196,705,956.21 -5.57% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,516,114,633.20 100.00% 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พนัธบตัร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 1,052,000,000 1,051,597,714.72 29.91% 
 รวมพนัธบตัร 1,051,597,714.72 29.91% 
 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 183,447,363.26 5.22% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ 18,394,745.70 0.52% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 201,842,108.96 5.74% 
 หุนสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 19.22% 
 บมจ. ปตท. 8,980,400 305,333,600.00 8.68% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,248,235 199,093,482.50 5.66% 
 บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 3,689,050 171,540,825.00 4.88% 
 ธนาคาร 8.59% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 744,900 112,107,450.00 3.19% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ 1,058,600 110,094,400.00 3.13% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 600,200 79,826,600.00 2.27% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.50% 
 บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 935,100 181,876,950.00 5.17% 
 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส 1,008,200 69,061,700.00 1.96% 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 10,491,200 48,259,520.00 1.37% 
 พาณิชย 8.20% 
 บมจ. ซีพี ออลล 2,824,400 169,464,000.00 4.82% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 1,896,200 66,367,000.00 1.89% 
 บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 4,134,850 52,512,595.00 1.49% 
 การแพทย 4.82% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,996,600 124,915,000.00 3.55% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 249,900 44,732,100.00 1.27% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4.74% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,411,100 86,077,100.00 2.45% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 10,061,300 49,099,144.00 1.40% 
 บมจ. แลนดแอนดเฮาส 3,757,100 31,371,785.00 0.89% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 4.19% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 1,765,300 82,969,100.00 2.36% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1,417,645 64,502,847.50 1.83% 
 วัสดุกอสราง 4.01% 
 บมจ. ปูนซีเมนตไทย 377,300 141,110,200.00 4.01% 
 ขนสงและโลจิสติกส 2.21% 
 บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 4,805,700 42,049,875.00 1.20% 
 บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 4,140,000 35,397,000.00 1.01% 
 บรรจุภัณฑ 2.13% 
 บมจ. เอสซีจ ีแพคเกจจิ้ง 1,349,700 74,908,350.00 2.13% 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 2,707,400 70,392,400.00 2.00% 
 เงินทุนและหลักทรัพย 1.31% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 810,600 46,204,200.00 1.31% 
 รวมหุนสามญั 2,459,267,224.00 69.92% 
 ทรัพยสินอ่ืน 113,541.73 0.00% 
 หน้ีสินอ่ืน -196,705,956.21 -5.57% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,516,114,633.20 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 203,522,307.1686 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 17.2763 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
       

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
       

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชือ่ผูออก 

ชือ่
หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707B   7 ก.ค. 65 GOV 250,000,000.00 249,980,275.53 249,980,275.53 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22714A   14 ก.ค. 65 GOV 87,000,000.00 86,986,724.21 86,986,724.21 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22801A   1 ส.ค. 65 GOV 155,000,000.00 154,934,206.02 154,934,206.02 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22804A   4 ส.ค. 65 GOV 20,000,000.00 19,990,532.23 19,990,532.23 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22811A   11 ส.ค. 65 GOV 100,000,000.00 99,949,477.59 99,949,477.59 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22901A   1 ก.ย. 65 GOV 20,000,000.00 19,984,252.82 19,984,252.82 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22901B   1 ก.ย. 65 GOV 380,000,000.00 379,793,558.79 379,793,558.79 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22908A   8 ก.ย. 65 GOV 40,000,000.00 39,978,687.53 39,978,687.53 

9 เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ SCBX   

AA+(tha)   

183,447,363.26 

10 เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ SCBX   

AA+(tha)   

18,394,745.70 

11 หุนสามัญ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC    

935,100.00 181,876,950.00 181,876,950.00 

12 หุนสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป AWC    

10,061,300.00 49,099,144.00 49,099,144.00 

13 หุนสามัญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL    

600,200.00 79,826,600.00 79,826,600.00 

14 หุนสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS    

4,996,600.00 124,915,000.00 124,915,000.00 

15 หุนสามัญ บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM    

4,805,700.00 42,049,875.00 42,049,875.00 

16 หุนสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร BH    

249,900.00 44,732,100.00 44,732,100.00 
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กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
       

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชือ่ผูออก 

ชือ่
หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

17 หุนสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTS    

4,140,000.00 35,397,000.00 35,397,000.00 

18 หุนสามัญ บมจ. ซีพี ออลล CPALL    

2,824,400.00 169,464,000.00 169,464,000.00 

19 หุนสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF    

2,707,400.00 70,392,400.00 70,392,400.00 

20 หุนสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN    

1,411,100.00 86,077,100.00 86,077,100.00 

21 หุนสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น CRC    

1,896,200.00 66,367,000.00 66,367,000.00 

22 หุนสามัญ บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF    

3,689,050.00 171,540,825.00 171,540,825.00 

23 หุนสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร HMPRO    

4,134,850.00 52,512,595.00 52,512,595.00 

24 หุนสามัญ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส INTUCH    

1,008,200.00 69,061,700.00 69,061,700.00 

25 หุนสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส IVL    

1,765,300.00 82,969,100.00 82,969,100.00 

26 หุนสามัญ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK    

744,900.00 112,107,450.00 112,107,450.00 

27 หุนสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย KTC    

810,600.00 46,204,200.00 46,204,200.00 

28 หุนสามัญ บมจ. แลนดแอนดเฮาส LH    

3,757,100.00 31,371,785.00 31,371,785.00 

29 หุนสามัญ บมจ. ปตท. PTT    

8,980,400.00 305,333,600.00 305,333,600.00 

30 หุนสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP    

1,248,235.00 199,093,482.50 199,093,482.50 

31 หุนสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC    

1,417,645.00 64,502,847.50 64,502,847.50 

32 หุนสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ SCBX    

1,058,600.00 110,094,400.00 110,094,400.00 
 

 



 

15 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 
       

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

33 หุนสามัญ บมจ. ปูนซีเมนตไทย SCC    

377,300.00 141,110,200.00 141,110,200.00 

34 หุนสามัญ บมจ. ปูนซีเมนตไทย SCGP    

1,349,700.00 74,908,350.00 74,908,350.00 

35 หุนสามัญ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น TRUE    10,491,200.00 48,259,520.00 48,259,520.00 

 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 3,338,413,652.01   บาท) 

     

3,510,864,938.72 3,712,707,047.68 

          

 

หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค�าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
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BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

นาเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับท่ีต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

สําหรับรอบ 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  2565  สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2565  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2565 

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละตอปของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 22,758.31 0.6230 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 488.59 0.0134 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,998.20 0.0547 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

คาใชจายภาษีเงินได 103.04 0.0028 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายท้ังหมด1 25,348.14 0.6940 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
 เทากับ 3,683,293,184.12 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 19.50% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 1.88% (693,509.28 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1  มกราคม 2565  ถงึวนัที ่ 30 มถินุายน 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 99,386.99 14.32 

2 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 72,508.47 10.46 

3 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 116,968.61 16.87 

4 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 134,794.77 19.44 

5 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 30,706.16 4.43 

6 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6,842.73 0.99 

7 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 116,611.07 16.81 

8 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 44,466.00 6.41 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 71,224.48 10.27 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 693,509.28 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด JUMBO PLUS ปนผล หุนระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 - 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 > รายงานการทํา 

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 

ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก
คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี
ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดข้ึนภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอ่ืน 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพ่ิมทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

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

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาท่ีมีการขออนุมัติแผน) เกิน 
20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพ่ิม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ม.ค.2565 – 30 ม.ิย.2565) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน 

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

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

2 
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

SCGP 29 มี.ค. 65 1 1 6 0 0 

3 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

PTTEP 28 มี.ค. 65 1 1 6 0 0 

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

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

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

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

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

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

10 
บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) 

DELTA 1 เม.ย. 65 1 1 5 0 0 

11 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 4 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

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

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

14 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี  
ดีเวลลอปเมนท 

GULF 8 เม.ย. 65 1 1 9 0 1 

15 
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟา
กรุงเทพ 

BEM 4 เม.ย. 65 1 1 7 0 1 

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

17 
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด 
(มหาชน) 

AWC 22 เม.ย. 65 1 1 10 0 1 

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

19 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 12 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 

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

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

 



 

25 กองทนุเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระการ
ประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน  
 งดออก

เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

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

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

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

25 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

CRC 29 เม.ย. 65 1 1 5 0 1 

26 บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน TRUE 4 เม.ย. 65 1 1 7 0 0 

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

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 **     หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง 

 

 

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2565 – 30 มถินุายน 2565) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 
บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย 

 AOT 21 ม.ค. 65 

การประชุมสามัญ 
ผูถือหุน บริษัท 
ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) ประจําป 
2564 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
บริษัท เอสซีจี 
แพคเกจจ้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

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

 0 0  

3 
บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม 

 PTTEP 28 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

 0 0  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

4 บมจ. ปูนซิเมนตไทย  SCC 30 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2565 
(ครั้งท่ี 29) 

 0 0  

5 
บมจ. ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

 SCB 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ครั้งท่ี 199 

 0 0  

6 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส 

 ADVANC  24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

7 บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส  INTUCH 24 มี.ค. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

8 บมจ. บัตรกรุงไทย  KTC 7 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

9 
บมจ. เมืองไทย 
แคปปตอล 

 MTC 19 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 10 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

10 
บมจ. เดลตา อีเลค 
โทรนิคส (ประเทศไทย) 

 DELTA 1 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2565 

 0 0  

11 
บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล 

 PTTGC 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 8 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

12 บมจ. ปตท.  PTT 8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 8 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

13 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  CPN 22 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

14 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี 
ดีเวลลอปเมนท 

 GULF 8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

15 
บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ 

 BEM 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

16 
บมจ. โฮม โปรดักส  
เซ็นเตอร 

 HMPRO 8 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

 0 0  

17 
บริษัท แอสเสท เวิรด 
คอรป จํากัด (มหาชน) 

 AWC 22 เม.ย. 65 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

 0 1  

18  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   BBL 12 เม.ย. 65 
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2565 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

19 
บมจ. กรุงเทพดุสิต 
เวชการ 

 BDMS 12 เม.ย. 65 
การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

20 
บมจ. ธนาคารกสิกร
ไทย 

 KBANK 7 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ครั้งท่ี 110 

 0 0  

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

 0 0  

22 บมจ. แลนดแอนดเฮาส  LH 26 เม.ย. 65 
การประชุมใหญสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

23 
บมจ. โรงพยาบาล 
บํารุงราษฎร 

 BH 27 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งท่ี 29 ประจําป 
2565 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

24 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ
อาหาร 

 CPF 26 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งท่ี 1/2565 

 0 0  

25 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

 CRC 29 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

26 บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน  TRUE 4 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 

 0 0  

27 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอรส 

 IVL 26 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญผูถือ
หุนบริษัท ครั้งท่ี 1/2565  

วาระท่ี 12 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 

 

 

 

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

 


