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1 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

วันที่  6 กุมภาพันธ� 2566 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงานรอบ 

6 เดือน ระหว�างวันที่  1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเป�ด JUMBO 25 มายังผู� ถือหน�วยลงทุน 

ทุกท�าน  

ในรอบ 6 เดือนหลังของป� 2565 ท่ีผ�านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย� (SET Index) ได�ปรับเพ่ิมข้ึนมาที่ระดับ 1,668 จุด จาก

ป�จจัยด�านเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการเป�ดประเทศของไทยที่ทําให�นักท�องเที่ยวต�างชาติเข�ามาสูงกว�าที่คาดการณ�ไว� ซึ่งช�วย

ลดผลกระทบจากการส�งออกท่ีแย�ลงตามแนวโน�มเศรษฐกิจของประเทศสําคัญต�าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะถดถอยสูงข้ึน และผล

ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็มีแนวโน�มที่ดีข้ึนโดยเฉพาะกลุ�มที่จะได�รับประโยชน�จากการเป�ดประเทศของไทย เช�น กลุ�ม

ท�องเที่ยว และกลุ�มค�าปลีก เป�นต�น โดยป� 2566 น้ีคาดว�าภาคการท�องเที่ยวจะยังคงเป�นป�จจัยหลักที่จะทําให�เศรษฐกิจไทยเติบโต

ได�ต�อเนื่อง และมีแนวโน�มที่จะเติบโตกว�าที่ตลาดคาดการณ�ไว�ในกรณีที่นักท�องเที่ยวจีนเข�ามาท�องเที่ยวในไทยสูงกว�าที่ประมาณ

การไว�  แต�อย�างไรก็ตาม ยังคงต�องติดตามป�จจัยในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและกลุ�มยูโรว�าจะเป�นการถดถอยทางเศรษฐกิจ

รุนแรงมากน�อยขนาดไหนซ่ึงจะมีผลต�อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยด�วยเช�นกัน 

สําหรับกองทุนเป�ด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหว�างวันที่  1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565 

เพ่ิมข้ึน 7.56% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 6.91% 

สุดท�ายนี้  บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู� ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน

กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผู�จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

  



 

2 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

รายงานการวิ เคราะห�  ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อี สท�สปริง (ประเทศไทย) จํากั ด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเป�ด JUMBO 25  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในรอบ 6 เดือนหลังของป� 2565 ท่ีผ�านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย� (SET Index) ได�ปรับเพ่ิมข้ึนมาที่ระดับ 1,668 จุด จาก

ป�จจัยด�านเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการเป�ดประเทศของไทยที่ทําให�นักท�องเที่ยวต�างชาติเข�ามาสูงกว�าที่คาดการณ�ไว� ซึ่งช�วย

ลดผลกระทบจากการส�งออกที่แย�ลงตามแนวโน�มเศรษฐกิจของประเทศสําคัญต�างๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะถดถอยสูงข้ึน และผล

ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็มีแนวโน�มที่ดีข้ึน โดยเฉพาะกลุ�มที่จะได�รับประโยชน�จากการเป�ดประเทศของไทย เช�น กลุ�ม

ท�องเที่ยว และกลุ�มค�าปลีก เป�นต�น โดยป� 2566 น้ีคาดว�าภาคการท�องเที่ยวจะยังคงเป�นป�จจัยหลักที่จะทําให�เศรษฐกิจไทยเติบโต

ได�ต�อเนื่อง และมีแนวโน�มที่จะเติบโตกว�าที่ตลาดคาดการณ�ไว�ในกรณีที่นักท�องเที่ยวจีนเข�ามมาท�องเที่ยวในไทยสูงกว�าที่ประมาณ

การไว� แต�อย�างไรก็ตาม ยังคงต�องติดตามป�จจัยในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและกลุ�มยูโรว�าจะเป�นการถดถอยทางเศรษฐกิจ

รุนแรงมากน�อยขนาดไหนซ่ึงจะมีผลต�อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยด�วยเช�นกัน 

มุมมองต�อเศรษฐกิจไทยในป� 2566 คาดว�าจะสามารถขยายตัวได�ดีกว�าป� 2565 เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาด

ของ COVD-19 ที่มีแนวโน�มที่จะคลี่คลายซ่ึงทําให�ภาคการท�องเที่ยวทั่วโลกทยอยกลับมาฟ��นตัวได�รวมถึงจีนที่ได�ทยอยผ�อน

คลายมาตราการต�างๆ ส�งผลให�แนวโน�มของนักท�องเที่ยวชาวจีนจะฟ��นตัวเช�นกัน แต�อย�างไรก็ตามด�วยผลกระทบจากเงินเฟ�อ

จากการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาสินค�าโภคภัณฑ�และพลังงานทําให�เศรษฐกิจของประเทศสําคัญ ได�แก� ยูโร และสหรัฐอเมริกา มี

แนวโน�มชะลอตัวและอาจจะหดตัวได�ทําให�แนวโน�มของการส�งออกจะยังคงหดตัวได�ต�อเนื่อง ซึ่งทําให�ภาพการลงทุนในป� 2566 จะ

มีความผันผวนที่สูงและการปรับตัวของราคาหุ้นจะเป็นแบบเฉพาะรายบริษัทหรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จาก

การฟ��นตัวของภาคการท�องเที่ยวและกลุ�มธุรกิจที่เกี่ยวข�อง เช�น กลุ�มพาณิชย� กลุ�มโรงแรม และกลุ�มร�านอาหาร เป�นต�น 

 

กองทุนเป�ด JUMBO 25  

กองทุนจะลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหุ�นบุริมสิทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 

บริษัทแรกที่ เข�าหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� โดยเกณฑ�ดังกล�าวได�พิจารณาถึงมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) การจ�ายเงินป�นผลหรือประกาศที่จะจ�ายเงินป�นผล สภาพคล�องของหลักทรัพย� (Free Float) และการ

ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย�ในแต�ละอุตสาหกรรม (Sector) ส�วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย�หรือทรัพย�สิน

อ่ืนใดตามที่ระบุไว�ในโครงการ 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหว�างวันที่  

1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่

เข�าเกณฑ�ในการคัดเลือกหลักทรัพย� อย�างไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพย�ที่กองทุนเข�าลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไม�ให�

ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย�หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําให�ความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด

มิได�แตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

ไม่มี 

  

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ด�วยทรัพย�สินอื่น (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสิทธเิรยีกร�องดังกล�าวเป�นศนูย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนี้หรือลูกหนี้แห�งสิทธิ

เรียกร�องผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได� (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
30 ธ.ค. 

65 
30 ม.ิย. 

65 
30 ธ.ค. 

64 
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 38.2487 39.1857 38.5075 37.0966 36.2858 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 41.1403 38.2487 39.1857 38.5075 37.0966 

กองทุนเป�ด JUMBO 25 +7.56% -2.39% +1.76% +3.80% +2.23% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +6.91% -2.53% +5.04% +6.40% +3.54% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 3,917 4,196 4,209 4,313 6,611 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 4,174 3,917 4,196 4,209 4,313 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 4,009 4,100 4,132 4,325 5,640 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -37 -187 -88 -271 -2,115 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.08% 0.13% 0.08% 0.14% 0.51% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ด JUMBO 25 ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2565   

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป� 

ย้อนหลัง 
 3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (30 ก.ย. 65) (30 มิ.ย. 65) (30 ธ.ค. 64) (30 ธ.ค. 62) (9 ก.ย. 47) 

กองทุนเป�ด JUMBO 25 +4.97% +7.56% +4.99% -1.02% +8.01% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +5.43% +6.91% +4.20% +0.66% +8.31% 

** เกณฑ�มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                      การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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6 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

 



 

7 กองทนุเปิด JUMBO25 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย  JUMBO 25 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม  (ราคาทุน  4,027,571,467.95  บาท) 4,145,683,482.00 

เงินฝากธนาคาร 30,083,640.87 

เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการให�ยืมหลักทรัพย� 104,329,818.00 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ยค�างรับ 35,715.95 

     จากการขายหน�วยลงทุน  3,287,030.83 

     ค�าธรรมเนียมจากการให�ยืมหลักทรัพย� 116,541.87 

รวมสินทรัพย ์ 4,283,536,229.52 

หนีส้นิ  
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย ์ 104,329,818.00 

เจ้าหนี ้  
     จากการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน 1,674,538.17 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 3,181,816.02 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 22,838.67 

หนี้สินอ่ืน 181,796.12 

รวมหน้ีสิน 109,390,806.98 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,174,145,422.54 

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 1,014,637,153.59 

กําไรสะสม  
     บัญชีปรับสมดุล 896,760,878.06 

     กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 2,262,747,390.89 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,174,145,422.54 

  

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย (บาท) 41.1392 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หน�วย) 101,463,715.1517 
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กองทุนเป�ดทหารไทย  JUMBO 25 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 461,582.44  

     รายได�เงินป�นผลรับ 54,722,140.67  

     รายได�ค�าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย� 988,445.08  

     รายได�อ่ืน 731,829.60  

     รวมรายได� 56,903,997.79  

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 16,361,567.17  

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 648,803.35  

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,211,186.62  

     รวมค�าใช�จ�าย 19,221,557.14  

รายไดส้ทุธ ิ 37,682,440.65  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (5,907,813.13) 

     รายการกําไร(ขาทุน)สุทธิทีย่ังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 263,040,863.13  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 257,133,050.00  

  

การเพ่ิมข้ึน(ลงลง)ในสินทรัพยส์ทุธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได ้ 294,815,490.65  

หกั ภาษีเงินได� (217,504.14) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 294,597,986.51  
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   กองทนุเป�ด JUMBO 25 
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูค่าตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป�นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 4,145,683,482.00 99.32% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 134,449,174.82 3.22% 
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       กองทนุเป� ด JUMBO 25 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 4,280,132,656.82 102.54% 
 เงินฝากธนาคาร 134,449,174.82 3.22% 
 หุ�นสามัญ 4,145,683,482.00 99.32% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,141,366,759.00 27.35% 
 พาณิชย� 544,131,390.50 13.03% 
 ธนาคาร 492,686,650.00 11.81% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 491,159,201.00 11.77% 
 การแพทย� 312,509,600.00 7.48% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 258,321,510.00 6.19% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 219,386,539.50 5.25% 
 วัสดุก�อสร�าง 203,763,600.00 4.88% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 129,295,180.00 3.10% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 125,529,200.00 3.01% 
 บรรจุภัณฑ� 121,495,500.00 2.91% 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม 106,038,352.00 2.54% 
 อืน่ๆ -105,987,234.28 -2.54% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 3,403,572.70 0.08% 
 หนี้สินอ่ืน -109,390,806.98 -2.62% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 4,174,145,422.54 100.00% 
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กองทุนเป�ด JUMBO 25 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 104,360,017.45 2.50% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 30,089,157.37 0.72% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 134,449,174.82 3.22% 
 หุ�นสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.35% 
 บมจ. ปตท. 14,182,800 471,578,100.00 11.30% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม 1,971,236 347,923,154.00 8.34% 
 บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� 5,825,620 321,865,505.00 7.71% 
 พาณิชย� 13.03% 
 บมจ. ซีพี ออลล� 4,460,400 304,422,300.00 7.29% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน 2,994,500 138,495,625.00 3.32% 
 บมจ. โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� 6,529,901 101,213,465.50 2.42% 
 ธนาคาร 11.81% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 1,671,900 178,893,300.00 4.29% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,176,500 173,533,750.00 4.16% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 947,700 140,259,600.00 3.36% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.77% 
 บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 1,476,800 287,976,000.00 6.90% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� 1,592,100 122,989,725.00 2.95% 
 บมจ. ทรู คอร�ปอเรชั่น 16,568,900 80,193,476.00 1.92% 
 การแพทย� 7.48% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 7,890,800 228,833,200.00 5.48% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� 394,700 83,676,400.00 2.00% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 6.19% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,228,400 158,216,400.00 3.79% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด� คอร�ป 15,889,700 100,105,110.00 2.40% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 5.25% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร�ส 2,787,900 113,606,925.00 2.72% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 2,238,722 105,779,614.50 2.53% 
 วัสดุก�อสร�าง 4.88% 
 บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย 595,800 203,763,600.00 4.88% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 ขนส�งและโลจิสติกส� 3.10% 
 บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ 7,589,300 74,375,140.00 1.78% 
 บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 6,538,100 54,920,040.00 1.32% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 3.01% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 1,280,200 75,531,800.00 1.81% 
 บจก. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส 724,600 49,997,400.00 1.20% 
 บรรจุภัณฑ� 2.91% 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 2,131,500 121,495,500.00 2.91% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 2.54% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 4,275,740 106,038,352.00 2.54% 
 รวมหุ�นสามญั (ราคาทนุ 4,027,571,467.95 บาท) 4,145,683,482.00 99.32% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 3,403,572.70 0.08% 
 หนี้สินอื่น -109,390,806.98 -2.62% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 4,174,145,422.54 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 101,463,715.1517 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 41.1392 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ด JUMBO 25 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 16,361.57 0.4048 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 648.80 0.0161 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 2,211.19 0.0547 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�มี   ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�มี   ไม�ม ี 

ภาษีเงินได ้ 217.50 0.0054 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 19,439.06 0.4810 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 กรกฏาคม 2565  ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2565  
     เท�ากับ 4,009,434,186.18 บาท 

 

 
อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 3.31% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   = 0.00 (171,435.39 บาท) 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต�วนัที ่1 กรกฏาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์            ค�านายหน�า                               
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า
แต�ละรายต�อ 

ค�านายหน�าท้ังหมด 

1  บริษัทหลักทรัพย ์เมย�แบงก�(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 59,619.26  34.78  

2  บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จํากัด(มหาชน) 15,610.41  9.11  

3  บริษัทหลักทรัพย ์ ทิสโก� จํากัด  2,404.52  1.40  

4  บริษัทหลักทรัพย� โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 54,213.92  31.62  

5  บริษัทหลักทรัพย� ยูโอบี เคย�เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 18,567.64  10.83  

6  บริษัทหลักทรัพย ์ ภัทร  จํากัด (มหาชน) 1,873.15  1.09  

7  บริษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  6,633.83  3.87  

8  บริษัท หลักทรัพย� ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6,628.78  3.87  

9  บริษัท หลักทรัพย� อินโนเวสท� เอกซ� จํากัด 5,883.88  3.43  

  รวมค�านายหน�าทัง้หมด 171,435.39  100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ด JUMBO25 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2566  (ตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

  - 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนป�ด JUMBO25 มีการถือหน�วยลงทุนของกลุ�มบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุ�ม 

โดยถือ 46.48% 

 

การรบัผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ท่ีได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 

 

การใช�สิทธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชมุสามัญประจำปีและประชุมวิสามญัของบริษัทจัดการที่กองทุน

ถือลงทุนได�ผ�านทางเว็บไซต�ของ บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ที่ https://www.eastspring.co.th  ในเมนหูวัข้อ “เกีย่วกับเรา >

การกํากับดูแลกิจการ > นโยบายการใช�สิทธิออกเสยีง” 

 


