กองทุนเปด JUMBO25
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

7 กุมภาพันธ 2565

เรียน

ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันที่
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปด JUMBO 25 มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ไดปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1,650 จุด แตก็มีการแกวงตัวที่
ผันผวนมากขึ้นตามสถานการณการแพรระบาดของ COID-19 แตดวยแนวโนมของผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมดีขึ้นจาก
สถานการณของการแพรระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายขึ้นรวมถึงคาดวาจะมีการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติและ
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แตอยางไรก็ตามในป 2565 นี้ถึงแมวาจะมีปจจัยบวกทั้งดานเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวและแนวโนมที่ดี
ขึ้นของ COVID-19 ก็ยังคงมีปจจัยที่คาดวาจะกดดันตลาดหุนไดอยูไมวาจะเปนการลดวงเงิน QE และแนวโนมการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และการเมืองระหวางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา
สําหรับกองทุนเปด JUMBO 25 มีผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น 1.76% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.04%
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
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทยในชวง 6 เดือนที่ผานมา เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการคลี่คลายของการแพรระบาด
ของ COVID-19 ถึงแมวาจะมีเชื้อไวรัสที่กลายพันธุแตคาดวาอาการจะไมรุนแรงและอัตราการตายอาจจะไมสูงมากนัก รวมถึง
มาตรการของภาครัฐที่ไมไดมีการลอกดาวนเหมือนที่ผานมาจึงทําใหนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นตอผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน จึงทําใหตลาดปรับตัวขึ้นไดแตไมมากนักเนื่องจากระดับ Valuation ที่อยูในระดับที่สูงพอสมควร โดยดัชนี SET
Index ปดสิ้นป 2564 ที่ 1,657.62 จุด และ SET50 Index ปดที่ 990.75 จุด
มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในป 2565 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVD-19 ที่มีแนวโนมที่จะคลี่คลายไดดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอภาคการบริการทองเที่ยวที่เปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจ
ไทย นอกเหนือจากการสงออกที่คาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจากรรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ที่คาดวา GDP ไทยป 2565 จะขยายตัวที่ 3.4%
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะทําใหการบริโภค การลงทุน การสงออกรวมถึงภาคการทองเที่ยวจะฟนตัวตามเศรษฐกิจ
โลกดังกลาว และคาดวาผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตไดตอเนื่องจากป 2564 โดยเฉพาะหุนกลุมที่ผล
ประกอบการอิงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพาณิชย กลุมธนาคารพาณิชย และกลุมพลังงาน เปนตน
ผูจัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนา ตลาดยังคงมีความผันผวนจากปจจัยภายนอกไมวา
จะเปนการดําเนินนโยบายตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะลดวงเงิน QE และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รวมถึงความตึงเครียดของการเมืองระหวางประเทศของจีนและสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ตามดวยแนวโนมของการเติบโตของ
กําไรของบริษัทจดทะเบียนมีสัญญาณที่ดีขึ้นเปนลําดับซึ่งจะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มขึ้น

กองทุนเปด JUMBO 25
กองทุนจะลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25
บริษัทแรกที่เขาหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย โดยเกณฑดังกลาวไดพิจารณาถึงมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalization) การจายเงินปนผลหรือประกาศที่จะจายเงินปนผล สภาพคลองของหลักทรัพย (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพยในแตละอุตสาหกรรม (Sector) สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ

2 กองทุนเปิ ด JUMBO25

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่
เขาเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย อยางไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพยที่กองทุนเขาลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไมให
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพยหรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทําใหความผันผวนของกองทุนทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
มิไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ด JUMBO25

ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
30 ธ.ค. 30 มิ.ย.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64
64

30 ธ.ค.
63

30 มิ.ย.
63

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

38.5075

37.0966

36.2858

42.4267 46.4435

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

39.1857

38.5075

37.0966

36.2858 42.4267

กองทุนเปด JUMBO 25

+1.76%

+3.80%

+2.23% -14.47% -8.65%

เกณฑมาตรฐาน **

+5.04%

+6.40%

+3.54% -15.41% -6.07%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

4,209

4,313

6,611

7,714

7,790

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

4,196

4,209

4,313

6,611

7,714

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

4,132

4,325

5,640

6,690

7,544

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

-88

-271

-2,115

+17

+603

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate)

0.08%

0.14%

0.51%

0.20%

0.15%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่

4 กองทุนเปิ ด JUMBO25

30 ธ.ค.
62

JB25

400.00%

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

350.00%

314.37%
290.64%

300.00%
250.00%
200.00%

168.12%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
10-Sep-04

30-Dec-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป
รอยละตอป
(30 ก.ย. 64)
(30 มิ.ย. 64)
(30 ธ.ค. 63)
+0.67%
+1.76%
+5.63%
กองทุนเปด JUMBO 25
เกณฑมาตรฐาน **

+2.83%

+5.04%

+11.76%

ยอนหลัง 3 ป
(28 ธ.ค. 61)
-2.22%

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(9 ก.ย. 47)
+8.19%

+1.02%

+8.56%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

5 กองทุนเปิ ด JUMBO25

6 กองทุนเปิ ด JUMBO25

กองทุนเปดทหารไทย JUMBO 25
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม (ราคาทุน 4,271,552,321.81 บาท)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยคางรับ
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกันจากการใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ

4,138,926,405.00
45,111,493.45
245,503,680.00
31,064.77
18,202,531.40
4,453,343.36
162,220.85
4,452,390,738.83
245,503,680.00
7,791,256.48
3,232,639.73
28,992.85
185,497.21
256,742,066.27
4,195,648,672.56

สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสทุ ธิ

1,066,382,805.14
2,058,533,206.49
4,195,648,672.56

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

39.1848
107,073,265.9062

7 กองทุนเปิ ด JUMBO25

1,070,732,660.93

กองทุนเปดทหารไทย JUMBO 25
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดคาธรรมเนียมยืมหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
รายไดสทุ ธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาทุน)สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึน้ และที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน

8 กองทุนเปิ ด JUMBO25

253,468.29
47,225,084.12
749,753.31
749,447.04
48,977,752.76
16,863,204.18
668,695.29
2,278,980.23
150,483.24
19,961,362.94
29,016,389.82

(78,531,321.39)
124,884,342.54
46,353,021.15
75,369,410.97

กองทุนเปด JUMBO 25
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูส ลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

9 กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
0.00

% of NAV

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

4,138,926,405.00
290,646,238.22

98.66%
6.93%

0.00%

กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงและโลจิสติกส
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
วัสดุกอสราง
การแพทย
อาหารและเครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑ
เงินทุนและหลักทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
อืน่ ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

10 กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลคาตาม
% of NAV
ราคาตลาด (บาท)
4,429,572,643.22 105.59%
290,646,238.22
6.93%
4,138,926,405.00 98.66%
952,286,063.00 22.70%
511,829,940.00 12.20%
455,321,550.00 10.85%
428,771,150.00 10.22%
416,182,764.50
9.92%
234,098,400.00
5.58%
231,269,592.50
5.52%
210,987,600.00
5.03%
166,492,400.00
3.97%
154,454,470.00
3.68%
135,411,450.00
3.23%
126,318,075.00
3.01%
115,502,950.00
2.75%
-233,923,970.66
-5.59%
22,818,095.61
0.54%
-256,742,066.27
-6.13%
4,195,648,672.56 100.00%

กองทุนเปด JUMBO 25
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หุน สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ขนสงและโลจิสติกส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
พาณิชย
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บมจ. เดลตา อิเลคโทรนิตส
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
วัสดุกอสราง
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
การแพทย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
11 กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
245,533,188.19
45,113,050.03
290,646,238.22

13,010,400
5,344,420
1,808,336

494,395,200.00
244,507,215.00
213,383,648.00

6,507,100
6,962,300
5,996,300

396,933,100.00
58,831,435.00
56,065,405.00

1,546,700
1,079,200
869,500

196,430,900.00
153,246,400.00
105,644,250.00

1,354,600
1,460,600

311,558,000.00
117,213,150.00

4,091,800
2,747,100
5,990,301

241,416,200.00
87,907,200.00
86,859,364.50

568,200

234,098,400.00

2,053,822
2,557,400

120,662,042.50
110,607,550.00

546,600

210,987,600.00

7,238,800

166,492,400.00

% of NAV

5.85%
1.08%
6.93%
22.70%
11.78%
5.83%
5.09%
12.20%
9.46%
1.40%
1.34%
10.85%
4.68%
3.65%
2.52%
10.22%
7.43%
2.79%
9.92%
5.75%
2.10%
2.07%
5.58%
5.58%
5.52%
2.88%
2.64%
5.03%
5.03%
3.97%
3.97%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. คาราบาวกรุป
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ.เมืองไทย แคปปตอล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
รวมหุน สามัญ (ราคาทุน 4,271,552,321.81 บาท)
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

12 กองทุนเปิ ด JUMBO25

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

3,922,440
455,500

100,022,220.00
54,432,250.00

1,955,400

135,411,450.00

1,174,400
965,700

69,583,200.00
56,734,875.00

2,044,300

115,502,950.00
4,138,926,405.00
22,818,095.61
-256,742,066.27
4,195,648,672.56
107,073,265.91
39.1848

% of NAV
3.68%
2.38%
1.30%
3.23%
3.23%
3.01%
1.66%
1.35%
2.75%
2.75%
98.66%
0.54%
-6.13%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปด JUMBO 25
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

16,863.20

0.4048

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

668.70

0.0161

คานายทะเบียน (Registrar fee)

2,278.98

0.0547

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

150.48

0.0036

0.00

0.0000

19,961.36

0.4791

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เทากับ 4,132,361,308.33 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.23%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.02% (916,482.03 บาท)

13 กองทุนเปิ ด JUMBO25

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อบริษัทหลักทรัพย

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด

14 กองทุนเปิ ด JUMBO25

คานายหนา
(บาท)
152,271.79
11,222.14
18,555.43
240,853.57
29,474.82
173,452.53
31,404.18
137,842.06
121,405.51
916,482.03

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา
ทัง้ หมด
16.61
1.22
2.02
26.28
3.22
18.93
3.43
15.04
13.25
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปด JUMBO25
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2564
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนเปด JUMBO25 มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม
โดยถือ 42.11%

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PC
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

15 กองทุนเปิ ด JUMBO25

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
16 กองทุนเปิ ด JUMBO25

- 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. รายงานสรุปเกีย่ วกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (ระหวางวันที่ 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิญ
ประชุม*
(ครัง้ )

จํานวน
ครัง้ ที่
เขารวม
ประชุม**
(ครัง้ )

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระการ
ประชุม***
งดออก
คัดคาน
สนับสนุน
เสียง

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

BTS

19 ก.ค. 64

1

1

14

0

1

1

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

2

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

26 ส.ค. 64

1

1

1

0

0

3

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

INTUCH

1 ต.ค. 64

1

1

3

0

1

4

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

12 ต.ค. 64

1

1

4

0

0

5

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

15 พ.ย. 64

1

1

7

0

0

หมายเหตุ

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใชสทิ ธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

1

บมจ. บีทีเอส
กรุป โฮลดิ้งส

BTS

19 ก.ค. 64

2

บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย

KBANK

26 ส.ค. 64

3

บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส
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INTUCH

1 ต.ค. 64

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
2564
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2564
การประชุม
วิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 16
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

วาระที่ 4
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี)

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

0

0

1

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุม
4
CPALL
12 ต.ค. 64 วิสามัญผูถือหุน
0
0
ครั้งที่ 1/2564
การประชุม
บมจ. ธนาคาร
5
SCB
15 พ.ย. 64 วิสามัญผูถือหุน
0
0
ไทยพาณิชย
ครั้งที่ 1/2564
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมี
รายละเอียดวาระการประชุม
บมจ. ซีพี
ออลล

4.รายละเอียดการใชสทิ ธิออกเสียงทีบ่ ริษทั จัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
ไมมี
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