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วนัที�  3  มีนาคม 2557 
 
เรียน   ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุทา่น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบ 1 ปี นบัตั 0งแตว่นัที� 
1 มกราคม  2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2556 ของกองทนุเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 ตลาดหลกัทรัพย์ในช่วง 1 ปีที�ผ่านมา (มกราคม-ธนัวาคม) แกว่งตวัขึ 0นในช่วง 5 เดือนแรก และเริ�มผนัผวนมากตั 0งแต่
กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป  โดยสามารถขึ 0นทําจดุสงูสดุในรอบ 17 ปี ในเดอืนพฤษภาคม ที�ระดบั 1,643 จดุ แล้วก็ปรับตวัลง 
มาปิดที�ระดบั 1,383 จุด ณ. สิ 0นไตรมาส 3 และปิดที�ระดบั 1,298 จดุ ณ สิ 0นไตรมาส 4  ในขณะที� ดชัน ีSET 50 Index ก็ทํา
จดุสงูสดุในเดือนพฤษภาคม ที�ระดบั 1,092 จดุ แล้วปรับตวัลดลง มาปิดที�ระดบั 940.88 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 3  และปิดที�ระดบั 
883 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 4 ด้วยสาเหตุจากแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที�มีแนวโน้มจะลดการรับซื 0อ
พนัธบตัรในปี 2556 และสิ 0นสดุโครงการกลางปี 2557 จากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที�ดี ซึ�งธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศในเดือน
ธันวาคมว่าจะลดการรับซื 0อพนัธบตัรอย่างเป็นทางการจริง 10,000 ล้านเหรียฐสหรัฐ โดยเริ�มลดในเดือนมกราคม 2557  ขณะที�
เศรษฐกิจจีนและประเทศเกดิใหมอ่ื�นๆ รวมทั 0งประเทศไทยชะลอตวัตามการคาดการณ์ของ IMF แม้ว่าตลาดหุ้นจะดีดตวักลบัได้ 
จากจุดตํ�าสดุ 1275 จดุในเดือนสงิหาคม  ขึ 0นมาที� 1,484 จุดในเดือนตลุาคม แตก่ระแสเงินลงทนุเคลื�อนย้ายใหม่ยงัคงไม่
เปลี�ยนแปลง คอื ขายหุ้นประเทศไทย หุ้นตลาดเกิดใหมอื่�น ตราสารหนี 0 รวมทั 0งทองคาํ และเข้าซื 0อหุ้นในตลาดที�พฒันาแล้วเช่น
สหรัฐอเมริกาแทน ทาํให้ดชันีลงมาปิดที� 1,298 จดุ ณ สิ 0นปี 

ตวัเลขเศรษฐกิจไทยในครึ�งปีแรกที�ชะลอตวัลงและแนวโน้มที�ลดลงต่อเนื�องในครึ�งปีหลงั คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง) ในเดอืนพฤษภาคม 2556 มีมติให้ลดอตัราดอกเบี 0ยนโยบายจากร้อยละ 2.75 มาที�ร้อยละ 2.50 เพื�อเป็นการ
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้อตัราดอกเบี 0ยนโยบายจากร้อยละ 2.50 มาที�ร้อยละ 2.25 พร้อมปรับ
ลดการเตบิโตเศรษฐกิจปี 2556 ลงจากร้อยละ 3.7 เหลือเพยีงร้อยละ 3 เนื�องจากการบริโภคลดลงนานกว่าที�คาดไว้ การลงทนุ
ภาครัฐชะลอ และส่งออกฟื0นตวัได้น้อยกว่าที�คาด การเมืองภายในประเทศที�ตึงเครียด 

สําหรับกองทนุเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว มผีลตอบแทนในรอบเวลา 1 ปี ที�ผา่นมา เท่ากบัติดลบร้อยละ 
5.27 
 สดุท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 
 
 



2 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 ได้ยํ 0าถึงภาพการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ สว่นหนึ�งเกิดจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที�ลดลงหลงัจากหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการซ่อมแซมหลงัจากเหตกุารณ์นํ 0าทว่ม การขดัแย้ง
ทางเมืองในประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสที� 4 และการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมทั 0งการชะลอตวัของ
ประเทศจีน การประชมุของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ในเดือนพฤษภาคม 2556 จึงมีมติให้ลดอตัราดอกเบี 0ย
นโยบายจากร้อยละ 2.75 มาที�ร้อยละ 2.50 และในเดือนพฤศจิกายน มมีติลดอตัราดอกเบี 0ยนโยบายอีกครั 0งหนึ�ง จากร้อยละ 
2.50 มาที�ร้อยละ 2.25 พร้อมปรับลดการเตบิโตเศรษฐกิจปี 2556 ลงอีกครั 0งจากร้อยละ 3.7 เหลอืเพยีงร้อยละ 3 (ประมาณ
การณ์ครั 0งแรกมากกว่าร้อยละ 4 และถกูลดลงเหลอื 3.7)  โดยสภาพฒัน์ประกาศตวัเลขทางการภายหลงัที�ร้อยละ 2.9 การ
สง่ออกทั 0งปี 2556 ตดิลบร้อยละ 0.2  เมื�อเทียบกบัปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐไม่เป็นตามเป้าหมาย ดชันีภาคอตุสาหกรรมและ
ดชันีการลงทนุภาคเอกชนชะลอตวั การบริโภคภายในประเทศชะลอตวั หนี 0สนิภาคครัวเรือนเพิ�มขึ 0น  อยา่งไรก็ตามคาดว่าการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจน่าจะเริ�มฟื0นตัวในปี 2557 โดยได้แรงหนนุจากภาคการสง่ออกที�นา่จะฟื0นตวัได้บ้าง ตามการฟื0นตวัของ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคญั ความขดัแย้งทางการเมืองยงัคงเป็นปัจจัยเสี�ยงสาํคญั สง่ผลให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐลา่ช้า และความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจปรับตวัลดลง 
 
ตลาดตราสารทุน 

ตลาดหลกัทรัพย์ในช่วง 1 ปีที�ผา่นมา (มกราคม-ธนัวาคม) แกวง่ตวัขึ 0นในช่วง 5 เดอืนแรก และปรับตวัลงหลงัจากทํา
จดุสงูสดุในรอบ 17 ปี ในเดอืนพฤษภาคม ที�ระดบั 1,643 จดุ ก็ปรับตวัลงมาปิดที�ระดบั 1,383 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 3 และปิดที�
ระดบั 1,298 จดุ ณ สิ 0นไตรมาส 4 ในขณะที�ดชันี SET 50 Index ทําจุดสงูสดุในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกัน ที�ระดบั 1,092 
จดุ ปิดที�ระดบั 940.88 จดุ ณ สิ 0นไตรมาส 3 และปิดที�ระดบั 883 จดุ ณ สิ 0นไตรมาส 4  

ตลาดหุ้นปรับตวัขึ 0นสงูสดุในรอบ 17 ปี ในช่วง 5 เดือนแรก โดยได้รับแรงสง่ต่อเนื�องจากปี 2555 ที�มมีาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั 0งนโยบายการเงินที�ผ่อนคลายจากธนาคารกลางทั�วโลก  แต่ภายหลงัปรับตวัลงต่อเนื�องจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายในเชิงลบกดดนัตั 0งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม เริ�มจากแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐที�มีแนวโน้ม
จะลดการรับซื 0อพนัธบัตร หากเศรษฐกิจเติบโตเป็นไปตามที�คาดไว้ นกัลงทนุส่วนใหญ่มีความเชื�อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะ
ทยอยลดการรับซื 0อพนัธบัตรตั 0งแต่ปลายปี 2556 นี 0และสิ 0นสดุโครงการกลางปี 2557 ซึ�งสอดคล้องกับเศรษฐกิจสหรัฐที�ดีขึ 0น 
(ภายหลงัธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจเป็นทางการในเดือนธันวาคมที�จะลดการรับซื 0อพันธบัตรและตราสารหนี 0ที�มีสญัญา
จํานองคํ 0าประกันในเดือนมกราคม 2557 ลง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 75,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ) สาํหรับเศรษฐกิจยุโรปก็เชื�อว่าผ่านจุดตํ�าสดุไปแล้ว ในขณะที�เศรษฐกิจจีนและประเทศเกิดใหม่อื�นๆชะลอ
ตัวตามการคาดการณ์ของ IMF นอกจากนี 0แนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศไทยเองก็เป็นลบมากขึ 0น ทั 0งการส่งออกที�ไม่เป็น
ตามที�คาดไว้ หนี 0ภาคครัวเรือนที�ปรับตวัเพิ�มขึ 0น  และความลา่ช้าของโครงการสาธารณปูโภคพื 0นฐาน และถกูประมาณการณ์ 
GDP ลง แม้วา่ตลาดหุ้นจะดีดตวักลบัได้ในเดือนกนัยายน จากจุดตํ�าสดุ 1275 จดุในเดือนสงิหาคม จากข่าวสหรัฐชะลอการสง่
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ทหารเข้าบุกซีเรีย และ Lawrence summer ผู้ ไม่สนบัสนุนโครงการ QE ขอถอนตวัจากการเข้าชิงตําแหน่งประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ  ความกังวลจาก US Government Shutdown ที�เกิดขึ 0นในเดือนตุลาคม ผ่อนคลายลงหลงัจากตกลงให้มี
งบประมาณชั�วคราวจนถึงต้นปี 2557 และตัวเลขเศรษฐกิจจีนและยุโรปมีทิศทางเป็นบวกตวัมากขึ 0น ขึ 0นมาที� 1,484 จุดใน
เดือนตุลาคม แต่กระแสเงินลงทนุเคลื�อนย้ายใหม่ยงัคงไม่เปลี�ยนแปลง คือ ขายหุ้นประเทศไทย หุ้นตลาดเกิดใหม่อื�น ตราสาร
หนี 0 รวมทั 0งทองคํา และเข้าซื 0อหุ้นในตลาดที�พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาแทน โดยเฉพาะประเทศไทยยังมีปัจจัยลบจาก
การเมืองที�มีผู้ประท้วงเป็นวงกว้าง จนรัฐบาลยบุสภา แตก่็ยงัไม่มีทางออกที�น่าพอใจ  ทาํให้ตลาดหุ้นไทยถกูขายต่อเนื�องจนมา
ปิดสิ 0นปีที� 1298 จดุ 
 
กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว ที�มีวตัถปุระสงค์คือเน้นลงทนุเต็มอตัรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที�เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกโดยหลกัทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ และการควบคุมการกระจกุตัวของหลกัทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยกองทนุมีผลตอบแทนเพิ�มขึ 0น
จากการลงทุนโดยทั�วไปจากปัจจยั 3 ปัจจยัได้แก่ 

1. เงินปันผลที�กองทนุได้รับจากการลงทนุ เนื�องจากเมื�อกองทนุได้รับเงินปันผลเข้ามา เงินที�ได้รับจะทําให้มลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเพิ�มขึ 0น โดยในรอบ 6 เดอืน ที�ผ่านมา กองทนุได้รับเงินปันผลทั 0งสิ 0น 166,428,415.17 
บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�กองทนุสามารถประหยดัได้ เนื�องจากกองทนุสง่คาํสั�งซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้แก่ 
Broker ตามยอดสทุธิของรายการซื 0อและรายการขาย กองทนุจึงจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้กบั 
Broker ตามยอดสทุธิของรายการซื 0อและขายเท่านั 0น ในขณะที�กองทนุเก็บคา่ใช้จ่ายในการซื 0อขายหลกัทรัพย์จาก
ผู้ถือหนว่ยทั 0งที�ทาํรายการซื 0อและรายการขาย ทําให้กองทนุมีรายได้จากส่วนต่างของค่าใช้จ่ายดงักลา่ว โดยใน
รอบ 6 เดือน ที�ผา่นมา กองทนุมีรายได้จากการเก็บคา่ใช้จ่ายในการซื 0อขายของกองทนุรวมทั 0งสิ 0น 2,125,473.52 
บาท ในขณะที�กองทนุจ่ายค่าธรรมเนยีมการซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้กบั Broker 1,550,969.03 บาท ดงันั 0นกองทนุ
รวมจงึมีรายได้จากส่วนต่างดงักลา่วคิดเป็นเงินจํานวนทั 0งสิ 0น 574,504.49 บาท ซึ�งผลประโยชน์ดงักลา่วนี 0ทําให้
กองทนุได้รับผลตอบแทนเพิ�มสงูขึ 0น 

3. ค่าธรรมเนยีมที�กองทนุได้รับจากธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ เนื�องจากทางกองทนุได้มีการทําธุรกรรมให้ยืม
หลกัทรัพย์ ดงันั 0นกองทนุรวมจึงมีรายได้จากธุรกรรมดงักลา่ว ซึ�งผลประโยชน์ดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้
ผลตอบแทนของกองทนุรวมเพิ�มสงูขึ 0น 
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ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ 

ช่วงเวลา 3 เดือน 
กองทุนเปิด  

JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 
ดชันี  

SET50 TRI 

ไตรมาสที� 1 สิ 0นสดุ 29 มี.ค. 56 6.28% 9.30% 
ไตรมาสที� 2 สิ 0นสดุ 28 มิ.ย. 56 -1.48% -3.10% 
ไตรมาสที� 3 สิ 0นสดุ 30 ก.ย. 56 -3.68% -3.18% 
ไตรมาสที� 4 สิ 0นสดุ 27 ธ.ค. 56 -6.08% -5.94% 

 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชตีั *งแต่
วันที$ 1 มกราคม 2556 ถงึวันที$ 31 ธันวาคม 2556 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ที�มีวตัถปุระสงค์คอืเน้นลงทนุเต็มอตัรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที�เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกโดยหลกัทรัพย์เกณฑ์ดงักลา่วได้พิจารณาถึงมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตวัของหลกัทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) 
 
การเปลี$ยนแปลงที$เกดิขึ *นในรอบบัญชทีี$ผ่านมาเมื$อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 
กองทนุมีการเปลี�ยนแปลงรายชื�อหุ้นสามญัครั 0งแรกช่วงเดือนมีนาคม 2556 มีรายชื�อหุ้นสามญัที�เข้าใหม่ 3 รายชื�อ และมีรายชื�อ
หุ้นสามญัที�ปรับออก 3 รายชื�อ ได้แก่ 
รายชื�อหุ้นสามญัเข้าใหม่ 
 1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0ง จํากดั (มหาชน) ตวัยอ่ BTS 
 2. บริษัท เบอร์ลี� ยคุเกอร์ (มหาชน)  ตวัยอ่  BJC 
 3. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)   ตวัยอ่ BLA 
 
รายชื�อหุ้นสามญัที�ถกูขายออก 
 1. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน)  ตวัยอ่ BH 
 2. บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)   ตวัยอ่ MAKRO 
 3. บริษัท ไทยยเูนี�ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) ตวัยอ่ TUF 
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ครั 0งที� 2 ช่วงเดือนกันยายน 2556 มีรายชื�อหุ้นสามญัที�เข้าใหม ่1 รายชื�อ และมรีายชื�อหุ้นสามญัที�ปรับออก 1 รายชื�อ ได้แก่ 
รายชื�อหุ้นสามญัเข้าใหม่ 
 1. บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)   ตวัยอ่ HMPRO 
 
รายชื�อหุ้นสามญัที�ถกูปรับออก 
 1. บริษัท เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)    ตวัยอ่ BJC 
 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

 
ข้อมูลการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *หรือ
ลูกหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี *ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
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ข้อมูลทั$ วไปของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
เพื�อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุที�มมีลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด 
สงู และมีการจ่ายหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล 
 
 
นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน 
เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที�จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที�เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกหลกัทรัพย์   เกณฑ์ดงักลา่วได้พิจารณาถงึ
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล  สภาพคลอ่ง
ของหลกัทรัพย์ (Free Float) และการควบคมุการกระจกุตวัของหลกัทรัพย์ในแต่ละอตุสาหกรรม (Sector)   โดยบริษัทจดัการ
จะทาํการปรับเปลี�ยนรายชื�อหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครั 0งในวนัทําการแรกของเดือนมีนาคม และวนัทําการแรกของเดือนกนัยายน  
 
ทั 0งนี 0 กองทนุจะไม่ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (Derivatives) และตราสารหนี 0ที�มีลกัษณะสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า
แฝง (Structured Note) แต่อจาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื 0อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคัญ 

งวดปีบัญชีสิ $นสุดวนัที� 
27 ธ.ค. 

56 
28 ธ.ค. 

55 
30 ธ.ค. 

54 
30 ธ.ค. 

53 
30 ธ.ค. 

52 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 22.7093 18.2490 18.5337 13.7770 8.4436 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย) 20.5264 22.7093 18.2490 18.5337 13.7770 

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี -5.27% +31.78% +2.11% +31.18% +67.05% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหวา่งงวดปี -3.53% +35.98% +0.33% +34.08% +72.08% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  5,243   4,351   4,001   2,874   1,494  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  5,060   5,243   4,351   4,001   2,874  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  5,056  4,308   3,042   3,045   1,992  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  +322  -82  +402  +193  +405  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.06% 0.11% 0.06% 0.08% 0.05% 

* เป็นสดัส่วนของมลูค่าขายคนืและสบัเปลี*ยนออกต่อมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ย 
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 บาท  

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ณ วันที� 27 ธันวาคม 2556 
ย้อนหลงั  
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (30 ก.ย. 56) (30 มิ.ย. 56) (31 ธ.ค. 55) (31 ธ.ค. 53) (11 พ.ย. 47) 

กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว -6.08% -9.53% -5.27% +32.58% +191.04% 

เกณฑ์มาตรฐาน ** -5.94% -8.93% -3.53% +36.08% +191.75% 

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 

หมายเหต ุ: เอกสารวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี .ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

 
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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พ.ย. 47 พ.ย. 48 พ.ย. 49 พ.ย. 50 พ.ย. 51 ธ.ค. 52 ธ.ค. 53 ธ.ค. 54 ธ.ค. 55 ธ.ค. 56

เปรียบเทยีบจากเงนิลงทุน
 100,000 บาท ตั �งแต ่ 11 พ.ย. 47

ดชัน ีSET50 TRI 

JUMBO25 LTF 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการ 
 กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ซึ�งประกอบ ด้วย งบดุล และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบแสดงการเปลี�ยนแปลง
สินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญั สําหรับปีสิ 0นสดุวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีที�สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�นๆ 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารของกองทนุเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี 0โดยถกูต้องตามที�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏบิตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ 0นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี  ซึ�งรวมถึงการประเมินความ
เสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเสี�ยงดังกล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถกูต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จัดทําขึ 0นโดยผู้บริหาร รวมทั 0งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

 

 

 

 



11 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

 

 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี 0แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทนุของกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้น
ระยะยาว ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ 0นสดุวัน
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
  
  
 (นายพจน์ อศัวสนัตชิยั) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4891 
 
 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนติิ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 11 มีนาคม 2557 
2014/099/0701 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบดุล 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 
   บาท 

 หมายเหต ุ  2556  2555 
สินทรัพย์      

หลกัทรัพย์ให้ยืมตามสญัญาให้ยืมหลกัทรัพย์ตาม      
 มลูค่ายุติธรรม 3.3, 5  378,062,305.00  206,995,350.00 
  (ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากับ 269,268,912.57 บาท)    
  (ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากับ 140,022,926.66 บาท)    
เงินลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม 3.2, 4  4,725,124,998.55  5,079,249,415.00 
  (ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากับ 3,586,350,974.54 บาท)    
  (ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากับ 3,279,763,248.49 บาท)    
เงินฝากธนาคาร 6  91,684,407.66  123,415,155.96 
เงินฝากธนาคาร (หลกัประกันจากการให้ยืมหลกัทรัพย์) 3.3, 5  478,874,886.00  249,111,237.94 
ลกูหนี 0จากการลงทนุ      
 จากดอกเบี 0ยค้างรับ   202,183.69  186,332.82 
 จากเงินปันผลค้างรับ   4,728,800.00  1,775,160.00 
 จากการขายหน่วยลงทุน   10,116,435.53  8,960,242.31 
ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ค้างรับ   265,431.40  295,148.47 
รวมสินทรัพย์   5,689,059,447.83  5,669,988,042.50 

หนี 0สนิ      
เจ้าหนี 0ทรัพย์สนิวางประกนัจากการให้ยมืหลกัทรัพย์ 3.3, 5  478,874,886.00  245,024,106.00 
เจ้าหนี 0จากการลงทุน      
 จากการซื 0อเงินลงทุน   143,648,668.93  169,593,323.86 
 จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ (Redemption)   674,479.97  6,643,272.94 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   5,764,787.70  5,592,603.71 
หนี 0สินอื�น   332,249.82  309,367.96 
รวมหนี 0สนิ   629,295,072.42  427,162,674.47 
สินทรัพย์สทุธิ   5,059,764,375.41  5,242,825,368.03 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี 0 
 

 

 



13 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบดุล 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 
 
   บาท 

 หมายเหต ุ  2556  2555 
สินทรัพย์สทุธิ      

ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน   2,465,308,705.83  2,308,900,120.51 
กําไรสะสม      
 บญัชีปรับสมดุล 3.6  847,184,193.78  687,135,776.78 
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน   1,747,271,475.80  2,246,789,470.74 
สินทรัพย์สทุธิ    5,059,764,375.41  5,242,825,368.03 
      
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  3.4  20.5238   22.7070 

 (สาํหรับปี 2556 คาํนวณจากจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั 0งหมด 246,530,870.4759 หน่วย)  
 (สาํหรับปี 2555 คาํนวณจากจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั 0งหมด 230,890,012.0043 หน่วย)  
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบกําไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 

 
 บาท 
 หมายเหต ุ 2556  2555 
รายได้จากการลงทุน 3.1    
 รายได้ดอกเบี 0ย  6,836,259.28  7,807,453.39 
 รายได้เงินปันผล  166,428,415.17  139,368,323.33 
 รายได้คา่ธรรมเนียมยืมหลกัทรัพย์  3,483,434.15  2,865,015.19 
 รายได้คา่ธรรมเนียมในการซื 0อขายหน่วยลงทนุ  2,125,473.52  3,271,307.37 
 รายได้อื�น  100.00  1,707.15 
 รวมรายได้  178,873,682.12  153,313,806.43 
ค่าใช้จ่าย     
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  9 63,000,376.71  53,682,787.53 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  9 1,623,043.51  1,382,999.63 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  9 5,511,268.90  4,696,166.73 
 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  -  25,820.00 
  รวมค่าใช้จ่าย  70,134,689.12  59,787,773.89 
รายได้สุทธิจากการลงทุน   108,738,993.00  93,526,032.54 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น 3.1 248,709,236.85  442,974,858.39 
 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น 3.2, 7 (618,891,173.41)  685,545,255.45 
 รวมกําไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทนุที�เกิดขึ 0น     
 และที�ยงัไม่เกิดขึ 0น  (370,181,936.56)  1,128,520,113.84 
การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (261,442,943.56)  1,222,046,146.38 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 

 
 บาท 

 2556  2555 
การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน    
 ในระหวา่งงวด    
 รายได้สทุธิจากการลงทุน  108,738,993.00  93,526,032.54 
 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ 248,709,236.85  442,974,858.39 
 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ (618,891,173.41)  685,545,255.45 
การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) สทุธิในสนิทรัพย์สทุธิที�เกิดจากการดําเนินงาน (261,442,943.56)  1,222,046,146.38 
    
การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) ของทนุที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุระหวา่งงวด    
 มลูค่าหนว่ยลงทนุที�ออกจําหน่ายระหว่างงวด 1,093,962,731.01  1,046,525,301.15 
 หัก มลูค่าหนว่ยลงทนุที�รับซื 0อคืนในระหว่างงวด (777,505,728.69)  (1,134,256,342.57) 
 มลูค่าหน่วยลงทนุที�เพิ�มขึ 0น (ลดลง) สุทธิในระหวา่งงวด 316,457,002.32  (87,731,041.42) 
 หัก   เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (238,075,051.38)  (242,467,082.23) 
การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) สทุธิของทนุที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 78,381,950.94  (330,198,123.65) 
    
การเพิ�มขึ 0นของสนิทรัพย์สทุธิในระหวา่งงวด (183,060,992.62)  891,848,022.73 
สินทรัพย์สทุธิต้นงวด 5,242,825,368.03  4,350,977,345.30 
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,059,764,375.41  5,242,825,368.03 
    
 หน่วย 
 2556  2555 
การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน    
 หนว่ยลงทนุ ณ วนัต้นงวด 230,890,012.0043  238,430,145.3359 
 บวก หน่วยลงทนุที�ออกจําหน่ายระหว่างงวด 49,651,182.9339  49,400,541.3295 
 หัก หน่วยลงทนุที�รับซื 0อคืนระหวา่งงวด (34,010,324.4623)  (56,940,674.6611) 
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด 246,530,870.4759  230,890,012.0043 
 

 

 

 

 



16 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
 

 บาท 
 2556  2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
 การเพิ�มขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (261,442,943.56)  1,222,046,146.38 
 ปรับกระทบการเพิ�มขึ 0น (ลดลง) สทุธิในสินทรัพย์สทุธิ    
 จากการดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิที�ได้มาจาก     
 (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
 การซื 0อเงินลงทนุ (1,119,347,265.28)  (1,452,705,016.09) 
 การจําหน่ายเงินลงทุน  932,222,790.17  1,640,640,066.43 
 ดอกเบี 0ยค้างรับ (เพิ�มขึ 0น) ลดลง (15,850.87)  (101,058.14) 
 ลกูหนี 0ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลกัทรัพย์ค้างรับ     
  (เพิ�มขึ 0น) ลดลง 29,717.07  (185,442.77) 
 เงินฝากธนาคาร - หลกัประกนัจากการให้ยืมหลกัทรัพย์     
  (เพิ�มขึ 0น) ลดลง (229,763,648.06)  (157,605,041.47) 
 เงินปันผลค้างรับ (เพิ�มขึ 0น) ลดลง (2,953,640.00)  30,405,984.00 
 ลกูหนี 0จากการขายหน่วยลงทนุ (เพิ�มขึ 0น) ลดลง (1,156,193.22)  5,398,941.57 
 เจ้าหนี 0ทรัพย์สนิวางประกนัจากการให้ยมืหลกัทรัพย์    
  เพิ�มขึ 0น (ลดลง) 233,850,780.00  158,267,524.80 
 เจ้าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทนุเพิ�มขึ 0น (ลดลง) (25,944,654.93)  23,801,219.44 
 เจ้าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุเพิ�มขึ 0น (ลดลง) (5,968,792.97)  (584,078.80) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ 0น (ลดลง) 172,183.99  867,397.28 
 หนี 0สนิอื�นเพิ�มขึ 0น (ลดลง) 22,881.86  43,107.76 
 รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ (248,709,236.85)  (442,974,858.39) 
 รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ 0นจากเงินลงทนุ 618,891,173.41  (685,545,255.45) 
 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (110,112,699.24)  341,769,636.55 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
 

 บาท 
 2556  2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 การจําหน่ายหน่วยลงทุน 1,093,962,731.01  1,046,525,301.15 
 การรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ (777,505,728.69)  (1,134,256,342.57) 
 เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ (เพิ�มขึ 0น) (238,075,051.38)  (242,467,082.23) 
 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 78,381,950.94  (330,198,123.65) 
เงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ 0น (ลดลง) สทุธิ (31,730,748.30)  11,571,512.90 
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด 123,415,155.96  111,843,643.06 
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 91,684,407.66  123,415,155.96 

    
ข้อมลูกระแสเงินสดเพิ�มเติม    
 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย    
  เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 91,684,407.66  123,415,155.96 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1) 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 

 
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม 
     บาท 
 อตัราส่วน %  จํานวนหน่วย  มลูค่ายุติธรรม 
 หุ้นสามญั      
  ธุรกิจการเกษตร 3.66     
   บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)   5,831,900  186,620,800.00 
     186,620,800.00 
  ธนาคาร 17.71     
   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   1,437,700  255,910,600.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   1,802,600  281,205,600.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   2,556,300  366,829,050.00 
     903,945,250.00 
  ประกันภัยและประกันชีวิต 1.22     
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   912,700  62,063,600.00 
     62,063,600.00 
  วสัดกุ่อสร้าง 8.43     
   บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)   903,800  361,520,000.00 
   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน)   173,200  68,933,600.00 
     430,453,600.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 6.68     
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)   3,626,000  72,520,000.00 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)   3,396,056  268,288,424.00 
     340,808,424.00 
  พาณิชย์ 9.13     
   บริษัท บิ�กซี ซูปเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)   621,350  114,328,400.00 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)   6,766,000  284,172,000.00 
   บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)   7,222,733  67,532,553.55 
     466,032,953.55 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 15.35     
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)   2,239,300  446,740,350.00 
   บริษัท โทเทิ�ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน)   1,783,400  172,989,800.00 
   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)   2,415,000  163,616,250.00 
     783,346,400.00 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2) 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 

 

     บาท 
 อตัราส่วน %  จํานวนหน่วย  มลูค่ายุติธรรม 
  พลงังานและสาธารณูปโภค 23.51     
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   2,151,300  615,271,800.00 
   บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   2,990,174  497,863,971.00 
   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)   1,536,500  86,428,125.00 
     1,199,563,896.00 
  สื�อและสิ�งพิมพ์ 1.49     
   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)   1,506,400  76,073,200.00 
     76,073,200.00 
  อาหารและเครื�องดื�ม 1.22     
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน)   3,013,800  62,385,660.00 
     62,385,660.00 
  การแพทย์ 2.69     
   บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน)   1,166,800  137,099,000.00 
       137,099,000.00 
  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4.04     
   บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   3,380,300  138,592,300.00 
   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)   7,551,400  67,585,030.00 
     206,177,330.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.87     
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   1,076,000  170,546,000.00 
   บริษัท บีทีเอส กร๊ป โฮลดิ 0งส์ จํากัด (มหาชน)   8,973,700  78,071,190.00 
     248,617,190.00 
    รวมหุ้นสามัญ 100.00    5,103,187,303.55 
    รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,855,619,887.11 บาท) 100.00    5,103,187,303.55 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ข้อมูลทางการเงนิที$สําคัญ 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 

 
 บาท 
 2556  2555  2554  2553  2552  2551 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)            

 มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต้นงวด 22.7070  18.2484  18.5332  13.7766  8.4434  15.9748 

 รายได้จากกิจกรรมลงทุน            

 รายได้สทุธิจากการลงทนุ 0.4870  0.4050  0.5699  0.5136  0.3193  0.4590 

 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน 1.6261  2.1250  0.9985  0.3983  (0.1791)  (0.1903) 

 รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ 0นจากเงินลงทนุ (4.0463)  3.2886  (0.4932)  4.6247  5.1930  (7.2004) 

 รายได้สทุธิจากกิจกรรมลงทนุทั 0งสิ 0น (1.9332)  5.8186  1.0752  5.5366  5.3332  (6.9317) 

 หกั  การแบ่งปันเงินทุนและกําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (0.2500)  (1.3600)  (1.3600)  (0.7800)  -  (0.6000) 

 มูลค่าสินทรัพย์สทุธิปลายงวด 20.5238  22.7070  18.2484  18.5332  13.7766  8.4431 

            

อัตราส่วนของการเพิ$มขึ *น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ         

 ดําเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี$ยระหว่างงวด (%) (5.17)  28.36  6.47  36.08  49.16  (57.95) 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ข้อมูลทางการเงินที$สําคญั (ต่อ) 

สาํหรับปีสิ *นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
 บาท 

 2556  2555  2554  2553  2552  2551 

            

อัตราส่วนการเงนิที$สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ$มเตมิที$สําคญั        

อตัราส่วนของคา่ใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ        

 ถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (%) 1.39  1.39  1.36  0.98  0.98  0.97 

อตัราส่วนของรายได้สทุธิจากการลงทุน       

 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งงวด (%) 2.15  2.17  3.20  3.37  2.91  3.78 

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี�ยของการซื 0อขายเงินลงทนุระหว่างงวด           

 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งงวด * (%) 40.57  71.80  50.44  39.85  38.20  72.48 

อตัราส่วนมลูค่าซื 0อหรือขายที�น้อยกว่าของเงินลงทุนสําหรับงวด            

 ต่อมลูค่าถวัเฉลี�ยรายเดือนของเงินลงทนุสําหรับงวด 18.55  33.19  22.54  26.61  7.68  16.37 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี�ยระหว่างงวด (บาท) 5,056,249,261.77  4,308,312,201.87  3,818,417,763.50  3,044,867,414.64  1,992,007,991.65  1,569,090,930.85 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 5,059,764,375.41  5,242,825,368.03  4,350,977,345.30  4,000,508,230.62  2,874,047,361.22  1,493,610,889.47 

จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือปลายงวด (หน่วย) 246,530,870.4759  230,890,012.0043  238,430,145.3359  215,855,427.9310  208,617,052.5696  176,896,402.5948 

ข้อมลูเพิ�มเติม :- 

 * มลูค่าการซื 0อขายเงินลงทนุระหวา่งงวด ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทนุในตั�วสญัญาใช้เงินและการซื 0อและขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซื 0อคืน และคํานวณโดยใช้วิธี

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 0าหนกัตามระยะเวลาที�มีอยู่ในระหว่างงวด 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที$ 31 ธันวาคม 2556 
 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund) มีวตัถุประสงค์ของ

โครงการเพื�อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุที�มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงู และมีการจ่าย
หรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล และมีสภาพคล่องสูง กองทนุจดทะเบียนเมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจด
ทะเบียนของโครงการรวมทั 0งสิ 0น 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นเต็มอตัรา 
(Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือ หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 25 บริษัทแรกที�เข้าเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ (Fee 
Float) และการควบคุมการกระจุกตวัของหลกัทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจดัการจะทําการปรับเปลี�ยน 
รายชื�อหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครั 0ง ในวนัทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกนัยายน โดยไม่ลงทุนใน
สญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (Derivative) และตราสารหนี 0ที�มีลกัษณะสญัญาซื 0อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) ทั 0งนี 0กองทุน
อาจทําธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื 0อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทนุได้จัดทําขึ 0นและนาํเสนอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสําหรับกิจการที�

ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบญัชีอื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ถือ
ปฏิบติัในประเทศไทย 

 
3. นโยบายการบญัชีที�สําคญั 
 3.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 
 ดอกเบี 0ยรับและเงินปันผลรับบนัทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 ค่าใช้จ่ายบนัทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 กําไรขาดทนุจากการจําหนา่ยหลกัทรัพย์บนัทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�ตกลงซื 0อขาย 
 
 3.2 การวดัค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที�กองทนุมีสทิธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของ
เงินลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซื 0อเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั 0งสิ 0นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั 0น 
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 เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ�งเป็นเงินลงทุนที�มีตลาดซื 0อขายคล่องรองรับ 
แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคาซื 0อขายครั 0งลา่สดุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของวนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

 เงินลงทนุในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งให้สทิธิในการซื 0อหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แสดงใน
มลูค่ายตุธิรรม โดยใช้ราคาหลกัทรัพย์ที�จะได้จากการใช้สทิธิหกัด้วยราคาในการใช้สทิธิ ทั 0งนี 0จะต้องไมต่ํ�ากว่าศนูย์ 

 กรณีไม่มรีาคาซื 0อขายจะแสดงในราคาที�บริษัทผู้ เสนอซื 0อเสนอขาย (Market Maker) เสนอ กําไรหรือขาดทุน
จากการวดัคา่เงินลงทนุถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นในงบกําไรขาดทนุราคาทนุของเงินลงทนุที�
จําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี�ย 

 
 3.3 การให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 กองทนุบันทึกหลกัทรัพย์ซึ�งนําไปให้ลกูค้ายืมต่อ เป็นหลักทรัพย์ให้ยืมตามสญัญาให้ยืมหลกัทรัพย์ตาม

มลูค่ายุติธรรมและเงินสดที�รับจากคู่สญัญาเป็นหลกัประกันบันทึกในบญัชีเจ้าหนี 0ทรัพย์สิน วางประกันจากการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ในงบดุล รายได้ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บนัทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาในงบ
กําไรขาดทุน 

 
 3.4 สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยลงทนุ 
 กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมลูค่าสินทรัพย์สทุธิด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที�

จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วนัสิ 0นงวด 
 
 3.5 การใช้ประมาณการทางการบญัชี 
 ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ

ตั 0งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกบั สินทรัพย์ หนี 0สนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับสินทรัพย์และหนี 0สินที�อาจเกิดขึ 0น ซึ�งผลที�เกิดขึ 0นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�
ประมาณไว้ 

 
 3.6 บญัชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ�งของราคาขายหรือราคารับซื 0อคืนของหนว่ยลงทนุซึ�งเท่ากบัจํานวนของกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้แบ่งสรร  
 ณ วนัที�เกิดรายการของจํานวนหน่วยลงทนุที�ขายหรือรับซื 0อคนืจะถกูบนัทึกในบญัชีปรับสมดลุ 
 

 3.7 รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน 

ตั 0งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั 0งหมดที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ�ง
ประกอบด้วยบุคคลที�รับผิดชอบในการจัดการกองทนุหรือมีหน้าที�กําหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื�อให้กองทนุบรรลุ
วตัถปุระสงค์ที�วางไว้ ทั 0งนี 0รวมถึงคู่สมรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุติิภาวะของฝ่ายบริหาร 
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 นอกจากนี 0 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึง บคุคลหรือกิจการที�มีอํานาจควบคมุกองทนุ หรือ
อยู่ภายใต้อํานาจควบคมุของกองทนุ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสําคญัของกองทุน 

 
 3.8    มาตรฐานการบญัชีใหม ่มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุงและ

การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ ที�มีผลบงัคับใช้วันที� 1 มกราคม 2556 และวันที� 1 มกราคม 2557 ไม่มี
ผลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินที�นําเสนอ 

 
4. เงินลงทนุ 
 เงินลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2556  2555 
 ราคาทุน  มลูค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มลูค่ายุติธรรม 

หุ้นสามญั 3,855,619,887.11  5,103,187,303.55  3,419,786,175.15  5,286,244,765.00 
 รวม 3,855,619,887.11  5,103,187,303.55  3,419,786,175.15  5,286,244,765.00 

 
5. ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 กองทุนฯ (ให้กู้ ยืม) ได้เข้าทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ตามสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ 

(ผู้ ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะให้ยืมหลกัทรัพย์เป็นหุ้นที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ โดยต้องเรียก
หลกัประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์จากผู้ยืม ทั 0งนี 0หลกัประกันต้องเป็นเงินสดและต้องดํารงมลูค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 120 ของมลูค่าธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์ ผู้ยืมยินยอมให้ผู้ ให้ยืมนําเงินสดที�เป็นหลกัประกันดังกล่าวไปแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยผู้ยืมตกลงให้ผู้ ให้ยืมถือเอาเงินสดที�เป็นหลกัประกันการยืมหลักทรัพย์ นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ประกนัสาํหรับการยมืหลกัทรัพย์ตามสญัญาหนี 0 และเมื�อหลกัประกนัลดลงตํ�ากว่าร้อยละ 110 ของมลูค่าหลกัทรัพย์ที�ยืม ผู้
ยืมจะวางหลกัประกนัเพิ�มให้มากกว่าหรือเท่ากบัมลูค่าหลกัประกัน กองทนุฯจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวนัโดย
อิงกับอตัราดอกเบี 0ยตลาดซื 0อคืนพนัธบตัรระยะ 1 วนั โดยคํานวณจากมลูค่าหลกัทรัพย์ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทําการ
ก่อนหน้าหนึ�งวนัทําการ 
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 หลกัทรัพย์ให้ยืมตามสญัญาให้ยืมหลกัทรัพย์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 2556  2555 
 จํานวนหลกั 

ทรัพย์ที�ยืม 
(หน่วย) 

มลูค่ายุติธรรม 
 

(บาท) 

 จํานวนหลกั 
ทรัพย์ที�ยมื 

(หน่วย) 

 มลูค่ายุติธรรม 
 

(บาท) 
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 154,900  4,956,800.00  520,700  17,573,625.00 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 36,600  6,514,800.00  150,000  29,325,000.00 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 8,200 1,279,200.00  86,400 16,718,400.00 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 92,600  13,288,100.00  -  - 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 119,700  8,139,600.00  -  - 
บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) -  -  10,000  4,400,000.00 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) 4,300  1,711,400.00  42,400  17,808,000.00 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 1,317,400  26,348,000.00  1,130,500  28,545,125.00 
บริษัท บิ�กซ ีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 43,400 7,985,600.00  12,200 2,525,400.00 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 2,397,900 100,711,800.00  100,000 4,600,000.00 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 5,200 1,037,400.00  -  - 
บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชั�น จํากดั 
(มหาชน) 

- -  22,400 1,976,800.00 

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 543,100  36,795,025.00  - - 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั 
(มหาชน) 

33,100  5,511,150.00  -  - 

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 444,000  24,975,000.00  256,900  17,340,750.00 
บริษัท บีอีซี เวิล์ด จํากดั (มหาชน) 387,400  19,563,700.00  425,000  30,175,000.00 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
(มหาชน) 

111,300  2,303,910.00  2,000  39,200.00 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 432,000  50,760,000.00  -  - 
บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) - -  172,400 12,757,600.00 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 26,000  1,066,000.00  -  - 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 191,600  1,714,820.00  1,742,200  16,986,450.00 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 400,000 63,400,000.00  64,000 6,224,000.00 
   378,062,305.00    206,995,350.00 

 
 ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นจํานวน 

478,874,886.00 บาท และ 245,024,106.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 126.67 และ 118.37 ของมลูค่าหลกัทรัพย์ให้ยืมตามราคา
ตลาด ตามลําดบั และมีเงินฝากธนาคาร (หลกัประกันจากการให้ยืมหลกัทรัพย์) รวมดอกเบี 0ยรับเป็นจํานวน 478,874,886.00 
บาท และ 249,111,237.94 บาท ตามลําดบั กองทนุฯ มิได้มีวตัถปุระสงค์ที�จะนําไปลงทนุเพื�อหารายได้ให้กับกองทนุฯ โดยได้
กนัเงินดงักลา่วไว้ตา่งหากเพื�อคืนให้ผู้ยืม 
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6. เงินฝากธนาคาร 
 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 0 

 2556  2555 
 อตัราดอกเบี 0ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
 อตัราดอกเบี 0ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทออมทรัพย์        
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

0.50, 1.25  91,684,407.66  0.62,1.75  123,415,155.96 

  รวม   91,684,407.66    123,415,155.96 

 
7. รายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ 

 บาท 
 2556  2555 
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ 0น    
 จากเงินลงทุน ณ วันต้นงวด (1,866,458,589.85)  (1,180,913,334.40) 
กําไร (ขาดทุน) ที�ยงัไมเ่กิดขึ 0นของเงินลงทนุที�คงเหลอื 
 ณ วนัสิ 0นงวด 

 
1,247,567,416.44 

  
1,866,458,589.85 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0น    
 จากเงินลงทุน (618,891,173.41)  685,545,255.45 

 
 รายการกําไร (ขาดทนุ) ที�ยงัไม่เกิดขึ 0น ณ วนัต้นปีบางส่วนเกี�ยวข้องกับเงินลงทุนที�ได้ขายไปแล้วในปีซึ�งผลจากการ

ขายนั 0นได้ปรากฎอยู่ในรายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุในงบกําไรขาดทนุนี 0แล้ว 
 
8. รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว มีรายการบญัชีที�สําคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (โดยการมี

ผู้ ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน และกองทนุอื�นที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน) ผลของรายการค้าดังกล่าว
ได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมลูฐานที�ได้ตกลงร่วมกนัระหว่างกองทนุฯ กบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ประกอบด้วย 
ชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั  เป็นบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี   เป็นบริษัทย่อยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
 (ประเทศไทย) จํากดั  บริษัทจัดการกองทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 เพื�อการเลี 0ยงชีพ  เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน
กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 ปันผล  เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน
กองทุนเปิดทหารไทย SET 50   เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน
กองทุนเปิด JUMBO 25  เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน



27 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื�อการเลี 0ยงชีพ  เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน
กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว  เป็นกองทนุที�บริหารโดยบริษัทจัดการกองทนุเดียวกัน

 
 กองทุนฯ มีรายการที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกัน ดงันี 0 :- 

 บาท 
 2556  2555 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555    

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนค้างจ่าย 5,327,752.29  5,168,621.87 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 466,071.47  452,150.70 

สําหรับแต่ละปีสิ 0นสดุ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555    
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 63,000,376.71  53,682,787.53 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,511,268.90  4,696,166.73 

รายการซื 0อหลกัทรัพย์จากกองทนุเปิดและกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเป็นจํานวนเงิน ดงันี 0 :- 
กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผลหุ้ นระยะยาว 6,026,346.40  - 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 52,860,883.60  46,472,821.00 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 4,056,045.00  - 
กองทุนเปิด JUMBO 25 79,361,650.00  37,797,988.00 
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื�อการเลี 0ยงชีพ 2,035,790.00  - 

รายการจําหนา่ยหลกัทรัพยจ์ากกองทนุเปิดและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็นจํานวนเงิน ดงันี 0 :- 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 49,210,490.00  9,791,758.00 
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื�อการเลี 0ยงชีพ 1,938,255.00  10,542,973.25 
กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผลหุ้ นระยะยาว -  97,677,927.56 
กองทุนเปิด JUMBO 25  26,435,410.00  139,768,489.19 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 6,428,580.00  - 

 

 นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนฯกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดงันี 0 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุน โดยคํานวณเป็นรายวนัและชําระโดยตัดจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1094 ต่อปี ของมลูค่า

สินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคํานวณเป็นรายวนัและชําระโดยตดัจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
 นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนเปิด ที�บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทนุโดยใช้ราคาซื 0อขายครั 0ง

ล่าสดุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัที�ทําการซื 0อขาย 
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9. ค่าใช้จ่าย 
 กองทุนมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุ ดงันี 0 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุนโดยคํานวณเป็นรายวันและชําระโดยตัดจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ

ของกองทุนโดยคํานวณเป็นรายวันและชําระโดยตัดจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1094 ต่อปี 

ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนโดยคํานวณเป็นรายวนัและชําระโดยตดัจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน 
 

10. เงินปันผล 
 สําหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
 ที�ประชมุคณะกรรมการจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั เมื�อวนัที� 9 มกราคม 2556 มี

มติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั 0งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ในอตัราหน่วยละ 0.75 บาท จํานวน 228,484,038.8634 หน่วย 
เป็นเงิน 171,363,029.12 บาท ซึ�งได้มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัที� 15 มกราคม 2556 

 ที�ประชมุคณะกรรมการจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จํากัด เมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2556 
มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 30 มถินุายน 2556 ในอตัราหน่วยละ 0.30 บาท จํานวน 222,373,405.8725 หน่วย 
เป็นเงิน 66,712,022.26 บาท ซึ�งได้มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัที� 12 กรกฎาคม 2556 

 

 สําหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
 ที�ประชมุคณะกรรมการจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2555 

มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดJUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั 0งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหน่วยละ 0.30 บาท จํานวน 231,983,746.9049 หน่วย 
เป็นเงิน 69,595,124.07 บาท ซึ�งได้มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัที� 16 มกราคม 2555 

 ที�ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 
2555 มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดJUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะ 
เวลาบญัชีตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวันที� 30 มิถนุายน 2555 ในอตัราหน่วยละ 0.85 บาท จํานวน 203,378,773.8521 
หนว่ย เป็นเงิน 172,871,957.77 บาท ซึ�งได้มกีารจ่ายแก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในวนัที� 12 กรกฎาคม 2555 

 
11. ข้อมลูเกี�ยวกับการซื 0อขายเงินลงทนุ 

 กองทนุฯ ได้ซื 0อและขายเงินลงทุนระหว่างงวด โดยไม่รวมเงินลงทนุในตั�วสญัญาใช้เงิน สําหรับงวดสิ 0นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 เป็นจํานวนเงิน 1,119.35 ล้านบาท และ 932.22 ล้านบาท และสําหรับงวดสิ 0นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2555 
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เป็นจํานวนเงิน 1,452.71 ล้านบาท และ 1,640.64 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 22.14 และ 18.44 ในปี 
2556 และร้อยละ 33.72 และ 38.08 ในปี 2555 ตามลําดบั สาํหรับมลูค่าการซื 0อและขายเงินลงทนุระหว่างงวดต่อมลูค่า
สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด 

 
12. การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงิน 

 12.1 นโยบายการบญัชีสําหรับเครื�องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบญัชีที�สาํคญัและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี 0สินทางการเงิน 

การวัดมลูค่า การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายของเครื�องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 
 
 12.2 การบริหารความเสี�ยงทางการเงินสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
 กองทนุรวมบริหารความเสี�ยงทางการเงินที�อาจเกดิขึ 0นในสนิทรัพย์ทางการเงินจากการลงทนุ โดยใช้นโยบาย

การลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทนุรวมไม่มีการใช้ตราสารอนพุันธ์ทางการเงินเพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยง เนื�องจากไม่มีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 

  

 12.3 ความเสี�ยงทางด้านอตัราดอกเบี 0ย 
 กองทุนมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี 0ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื�องจาก
สนิทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจดัอยู่ในประเภทระยะสั 0น และมีอตัราดอกเบี 0ยปรับขึ 0นลงตามอตัราตลาด ความเสี�ยงจาก
อตัราดอกเบี 0ยของกองทนุจึงอยู่ในระดบัตํ�า 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 กองทนุมีสินทรัพย์ทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี 0ยได้
ดงันี 0 

 บาท 
 อตัราดอกเบี 0ยปรับ

ขึ 0นลงตามราคา
ตลาด 

 อตัราดอกเบี 0ย
คงที� 

 ไม่มีดอกเบี 0ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  5,103,187,303.55  5,103,187,303.55 
เงินฝากธนาคาร 91,684,407.66  -  -  91,684,407.66 
เงินฝากธนาคาร 
(หลกัประกัน 

       

 จากการให้ยืม
หลกัทรัพย์) 

478,874,886.00  -  -  478,874,886.00 

ลกูหนี 0จากการลงทนุ 202,183.69  -  15,110,666.93  15,312,850.62 
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 กองทนุมีสินทรัพย์ทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี 0ยได้
ดงันี 0 

 บาท 
 อตัราดอกเบี 0ยปรับ

ขึ 0นลงตามราคา
ตลาด 

 อตัราดอกเบี 0ย
คงที� 

 ไม่มีดอกเบี 0ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  5,286,244,765.00  5,286,244,765.00 
เงินฝากธนาคาร 123,415,155.96  -  -  123,415,155.96 
ลกูหนี 0อื�น        
เงินฝากธนาคาร 
(หลกัประกัน 

       

 จากการให้ยืม
หลกัทรัพย์) 

249,111,237.94  -  -  249,111,237.94 

ลกูหนี 0จากการลงทนุ 186,332.82  -  11,030,550.78  11,216,883.60 
 
 12.4 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทนุ  

 กองทนุมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทนุในตราสารทนุ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของสภาวะการลงทนุใน
ตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้ น โดยปัจจัยที�เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี�ยงที�เกิดขึ 0นกับ
ตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ�งอาจจะทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงต่อมลูค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทนุ ความผนัผวนตอ่รายได้หรือมลูคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

 กองทุนไม่สามารถที�จะขจัดความเสี�ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที�กองทุนใช้เพื�อช่วยลด
ความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนํ 0าหนกัการลงทนุในแต่ละหลกัทรัพย์
และในแต่ละกลุม่ธรุกิจให้มคีวามเหมาะสม โดยยงัคงให้มีผลตอบแทนที�ดีและไม่ให้เกิดความเสี�ยงมากกว่าความเสี�ยง
ของตลาดมากจนเกินไป แต่สําหรับความเสี�ยงที�เกิดขึ 0นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นั 0น กองทนุไมส่ามารถที�ขจัด
หรือลดลงได้เนื�องจากเป็นความเสี�ยงขั 0นพื 0นฐานที�อยู่ในตราสารทนุของกองทนุประเภทนี 0 

 
 12.5 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

 ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง คอืความเสี�ยงที�กองทนุอาจได้รับความเสียหายอนัสบืเนื�องมาจากการที�กองทนุไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทนัต่อเวลาที�
กองทนุต้องการใช้เงินสดไปชําระภาระผกูพนัเมื�อครบกําหนด 
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 ระยะเวลาครบกําหนดของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�ในงบดลุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 มีดงันี 0 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หนว่ย : บาท) 
 ไม่มีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื�อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี   รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 5,103,187,303.55  -  -  -  -  5,103,187,303.55 
เงินฝากธนาคาร -  91,684,407.66  -  -  -  91,684,407.66 
เงินฝากธนาคาร 
(หลกัประกัน 

           

 จากการให้ยืม
หลกัทรัพย์) 

478,874,886.00  -  -  -  -  478,874,886.00 

ลูกหนี 0จากการลงทุน -  -  15,312,850.62  -  -  15,312,850.62 
 

 ระยะเวลาครบกําหนดของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�ในงบดลุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 มีดงันี 0 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : บาท) 
 ไม่มีกําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื�อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี   รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 5,286,244,765.00  -  -  -  -  5,286,244,765.00 
เงินฝากธนาคาร -  123,415,155.96  -  -  -  123,415,155.96 
เงินฝากธนาคาร 
(หลกัประกัน 

           

 จากการให้ยืม
หลกัทรัพย์) 

249,111,237.94  -  -  -  -  249,111,237.94 

ลูกหนี 0จากการลงทุน -  -  11,216,883.60  -  -  11,216,883.60 
 

 12.6 มลูค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์ทางการเงินอื�นและหนี 0สนิทางการเงิน

ไม่แตกต่างไปจากมลูค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 
 

13. การบริหารจดัการทุน 
 วัตถปุระสงค์ของกองทนุในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื�อง และการดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างของทนุที�เหมาะสมเพื�อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื�อนไขการจัดตั 0ง
กองทุน 

 
14.  การอนุมติังบการเงิน 
 งบการเงินนี 0ได้รับอนมุตัใิห้ออกโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมเมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2557 
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กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

   (บาท)  

(ก) พนัธบตัรรัฐบาล ตัrวเงินคลงั พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00  0.00  

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจดัตั .งขึ .น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00  0.00  

เป็นผู้ออก ผู้สั*งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ .าประกนั 

(ค) ตราสารที*มีอนัดบัความนา่เชื*อถืออยู่ในอนัดบัที*สามารถลงทนุได้ (investment grade) 0.00  0.00  

(ง) ตราสารที*มีอนัดบัความนา่เชื*อืออยู่ในอนัดบัตํ*ากว่าอนัดบัที*สามารลงทนุได้ 0.00  0.00  

(investment grade) หรือตราสารที*ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื*อถือ 

(จ) หุ้ นสามญั 5,103,187,303.55  100.86  

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 91,709,122.74  1.81  
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มูลค่าตามราคาหลักทรัพย์ % NAV

 (บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 5,194,896,426.29 102.67 

หุ้นสามัญ 5,103,187,303.55  100.86  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 1,199,563,896.00  23.71  
หมวดธุรกิจธนาคาร 903,945,250.00  17.87  
หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร 783,346,400.00  15.48  
หมวดธุรกิจพาณิชย์ 466,032,953.55  9.21  
หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง 430,453,600.00  8.51  
หมวดธุรกิจอาหารและเครื*องดื*ม 249,006,460.00  4.92  
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 340,808,424.00  6.74  
หมวดธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 206,177,330.00  4.07  
หมวดธุรกิจการแพทย์ 137,099,000.00  2.71  
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสตกิส์ 248,617,190.00  4.91  
หมวดธุรกิจสื*อและสิ*งพิมพ์ 76,073,200.00  1.50  
หมวดธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต 62,063,600.00  1.23  

เงนิฝาก 91,709,122.74  1.81  
อื�น ๆ (135,132,050.88) (2.67)

ทรัพย์สินอื*น 494,163,021.54 9.77  
หนี .สนิอื*น (629,295,072.42) (12.44)

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 5,059,764,375.41 100.00

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หุ้นสามัญ

หมวดธุรกิจธนาคาร 17.87%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 2,556,300 366,829,050.00 7.25%

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,802,600 281,205,600.00 5.56%

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 1,437,700 255,910,600.00 5.06%

หมวดธุรกิจวัสดกุ่อสร้าง 8.51%

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 903,800 361,520,000.00 7.14%

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) 173,200 68,933,600.00 1.36%

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 6.74%

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 3,396,056 268,288,424.00 5.30%

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 3,626,000 72,520,000.00 1.43%

หมวดธุรกิจพาณิชย์ 9.21%

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 6,766,000 284,172,000.00 5.62%

บริษัท บิyกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 621,350 114,328,400.00 2.26%

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากัด (มหาชน) 7,222,733 67,532,553.55 1.33%

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร 15.48%

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 2,239,300 446,740,350.00 8.83%

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั*น จํากัด (มหาชน) 2,415,000 163,616,250.00 3.23%

บริษัท โทเทิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั*น จํากัด (มหาชน) 1,783,400 172,989,800.00 3.42%

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 23.71%

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 2,151,300 615,271,800.00 12.16%

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 2,990,174 497,863,971.00 9.84%

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 1,536,500 86,428,125.00 1.71%

หมวดธุรกิจสื*อและสิ*งพิมพ์ 1.50%

บริษัท บอีซี ีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) 1,506,400 76,073,200.00 1.50%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556
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จํานวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จํานวนหุ้น/หน่วย บาท

หมวดธุรกิจอาหารและเครื*องดื*ม 4.92%

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 5,831,900 186,620,800.00 3.69%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั*นแนล จํากัด (มหาชน) 3,013,800 62,385,660.00 1.23%

หมวดธุรกิจการแพทย์ 2.71%

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 1,166,800 137,099,000.00 2.71%

หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4.07%

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 3,380,300 138,592,300.00 2.74%

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 7,551,400 67,585,030.00 1.34%

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 4.91%

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 1,076,000 170,546,000.00 3.37%

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ .งส์ จํากัด (มหาชน) 8,973,700 78,071,190.00 1.54%

หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกันชีวิต 1.23%

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 912,700 62,063,600.00 1.23%

รวมหุ้นสามัญ 5,103,187,303.55 100.86%

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 91,709,122.74 1.81%

รวมเงนิฝากธนาคาร 91,709,122.74 1.81%

รวมเงนิลงทุน 5,194,896,426.29 102.67%

ทรัพย์สินอื�น 494,163,021.54 9.77%

หนี $สินอื�น (629,295,072.42) -12.44%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,059,764,375.41 100.00%

จํานวนหน่วยลงทุน 246,530,870.4759

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 20.5239

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา1 ปีของรอบปีบญัชี 2556 ตั .งแต่วนัที* 1 มกราคม 2556 สิ .นสดุวนัที* 31 ธนัวาคม 2556 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกันของรอบปีบญัชี 2555 ตั .งแตว่นัที* 1 มกราคม 2555 สิ .นสดุวนัที* 31 ธันวาคม 2555 

 

  
ตั .งแตว่นัที* 

 1  ม.ค.  2556 
 ตั .งแตว่นัที* 

1  ม.ค.  2555 
 ตั .งแตว่นัที* 

1  ม.ค.  2556 
 ตั .งแตว่นัที* 

1  ม.ค.  2555 

ค่าใช้จา่ยที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ถึงวนัที*  

31 ธ.ค. 2556 
 ถึงวนัที*  

31 ธ.ค. 2555 
 ถึงวนัที*  

31 ธ.ค. 2556 
 ถึงวนัที*  

31 ธ.ค. 2555 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละต่อปีของ ร้อยละต่อปีของ 

 หนว่ย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ 2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ 3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 63,000.38 53,682.79 1.2460 1.2426 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 1,623.04 1,383.00 0.0321 0.0320 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 5,511.27 4,696.17 0.1090 0.1087 

ค่าที*ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื*น ๆ 0.00 0.00 0.0000 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั $งหมด1 70,134.69 59,761.96 1.3871 1.3833 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื .อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึ .นจากการซื .อขายหลกัทรัพย์ 
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที* 31 ธันวาคม 2556  
 เท่ากบั  5,056,249,261.77 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที* 31 ธันวาคม 2555  
 เท่ากบั  4,308,312,201.87 บาท 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่านายหน้าซื .อขายหลกัทรัพย์ 

สําหรับระยะเวลาของรอบปีบญัชี 2556 ตั .งแต่วนัที* 1  มกราคม 2556 ถึงวนัที* 31  ธนัวาคม 2556 

ลําดับ ชื*อบริษัทหลกัทรัพย์ ค่านายหน้า (บาท) 
อตัราส่วนคา่นายหน้า

แต่ละรายต่อ 
ค่านายหน้าทั .งหมด 

1  บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 332,310.41 21.42  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส  วิคเคอร์ส  (ประเทศไทย) จํากดั 229,800.06 14.82 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 94,803.94 6.11 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 289,517.50 18.67 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 107,453.10 6.93 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 120,681.90 7.78 

7  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 220,260.58 14.20  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) 156,141.54 10.07 

 รวมค่านายหน้าทั $งหมด 1,550,969.03 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซื .อขายหลกัทรัพย์ที*กองทนุได้รับ 2,125,473.52 บาท  
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รายงานรายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556 (ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) 

ลําดับ รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 

2 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

3 กองทุนเปิด JUMBO25 

4 กองทุนเปิด JUMBO25 เพื�อการเลี 0ยงชีพ 

5 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v5/th/about-us-corporate-governance-type3.php หรือที� website ของ 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-statistic/link_mutual_funds.aspx 
 

 

 
รายชื�อผู้จัดการกองทุน 

ลําดับ ชื*อ-สกลุ 

1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพิพฒัน์ พิศณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทติุยะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตติหล้า 
5 
6 
7 
8 
9 

 นายผดงุ ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นางสาวพรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล 
 นายณัฏฐะ มหทัธนา  

 
 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 27 ธันวาคม 2556 

 ไม่มี 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที� กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ใช้บริการบคุคลอื�นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 บมจ. หลกัทรัพย์ภทัร ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 บมจ. หลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 บมจ. หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส  ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 บมจ. หลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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ข้อมลูการดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ถือหุ้นในนามกองทนุรวมในรอบปีปฏิทินลา่สดุ 
 

การเปิดเผยข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชมุผู้ถือหุ้น 
1.นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง 
1.1 นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายการใช้สทิธิออกเสียงของผู้ จัดการกองทนุจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคญั ดงันั 0นการ
ใช้สทิธิออกเสยีงทกุครั 0งจะกระทําเพื�อเป็นการปกป้องและรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคญั และเป็นการ
ช่วยสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลที�ดีกบับริษัทที�กองทนุเข้าไปทาํการลงทนุ 

1.2 หลกัเกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอของฝ่ายจดัการในการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2.1 บริษัทจดัการจะใช้สทิธิออกเสยีงสนบัสนนุในที�ประชมุในกรณีที�ไม่ขดัแย้งกบัข้อ 1.2.2 

1.2.2 บริษทัจดัการจะใช้สทิธิออกเสยีงคดัค้านหรืองดออกเสยีงในที�ประชมุในกรณีดงัต่อไปนี 0 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจ่ายเงินปันผล 

- ผู้ตรวจสอบบญัชีแสดงความเหน็ในลกัษณะที�มีข้อสงสยัเกี�ยวกับงบการเงิน 

- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(ข) การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิสาํคญั การซื 0อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้าง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจําหน่ายทรัพย์สิน การซื 0อขายหรือให้เช่ากิจการ การ

ควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงํากิจการ เช่น วตัถปุระสงค์, ที�มา, ราคา เป็นต้น 

- ในกรณีที�ต้องใช้ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที�ปรึกษาทางการ

เงิน หรือที�ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย 

(ค) การแตง่ตั 0งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกวา่ 75% ของเวลาการประชุม 

- กรรมการจะต้องดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอื�นในขณะที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นกรรมการเกิน 10 

บริษัท (กําหนดขึ 0นภายใต้สมมติฐานว่าการประชมุกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ 0นเดือนละ 1 ครั 0ง) 

- ในกรณีที�ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมลูที�จําเป็นในการพจิารณาเช่น การดํารงตําแหน่งในกรรมการบริษัท

อื�น เป็นต้น 

(ง)  การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุ เช่นการเพิ�มทนุและการลดทนุ 

- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน XX : XX (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) 

(พิจารณาเป็นกรณีไป) 
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- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุโดยไม่ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน XXX% (พิจารณา

เป็นกรณีไป) 

- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุที�ทําให้สทิธิในการออกเสยีงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั 0นของผู้ถือหุ้น หรือ

กระทําการใดๆที�ทําให้ไมเ่กิดความไม่เทา่เทยีมระหว่างผู้ถือหุ้น 

- ในกรณีที�เป็นการซื 0อหุ้นคนืจนทําให้ Free Float ตํ�ากว่า XXX% (พิจารณาเป็นกรณีไป) 

(จ) การจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและพนกังานบริษัท  

- ไม่เปิดเผยจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื�องการ dilution 

- แผนการให้ ESOP ทั 0งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน XX% (พิจารณาเป็นกรณีไป) 

- ในกรณีที�เป็นแผนในลกัษณะที�จะให้ ESOP ทุกปี  โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน XX% ของจํานวนหุ้น

ทั 0งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ�ากว่าราคาเฉลี�ยของตลาด(ในช่วงเวลาที�มีการขออนมุตัิแผน) เกิน 

XX% (พิจารณาเป็นกรณีไป) 

- ในกรณีที�มีเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 

ภายหลงัจากที�ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ�ม

ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นและผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้น หรือ

การทาํรายการที�เกี�ยวข้องกนั 

- ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นและผู้ที�

เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้น หรือการทํารายการที�เกี�ยวข้องกนั โดยไม่มีความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงิน 

(ช)  การเปลี�ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยวตัถปุระสงค์ของการเปลี�ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(ข)  การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบงัคับ 

- ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบงัคบัก่อนที�จะมีการแก้ไขและข้อความที�ประสงคจ์ะแก้ไข 

(ซ) การแตง่ตั 0ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบญัชี และการเห็นชอบคา่สอบบญัชี 

- ไม่เปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่น Non-Audit Fee 

- ผู้สอบบญัชีมีความสมัพนัธ์หรือความเกี�ยวข้องกบับริษัทอย่างมีนยัสาํคญั 
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- ผู้สอบบญัชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ 

 

(ฌ) กรณีอื�นๆ ในกรณีที�เป็นมติที�นอกเหนือจากที�กลา่วมาข้างต้น ผู้ จัดการกองทนุจะต้องทาํการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเรื�องดงักลา่ว โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคญั 
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2. รายงานสรุปเกี*ยวกบัการใช้สทิธิออกเสยีงแทนกองทนุในที*ประชมุผู้ถือหุ้น  
 (ระหวา่งวนัที* 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที* 31 ธันวาคม 2556) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนครั *งที$ จํานวนครั *งที$
ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ เชิญประชุม* เข้าร่วมประชุม** สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

(ครั *ง) (ครั *ง)
1 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ADVANC 1 1 10 0 1
2 บมจ. ทา่อากาศยานไทย AOT 1 1 7 0 1
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 1 1 6 0 1
4 บมจ. บีอีซี เวลิด์ BEC 1 1 6 0 0
5 บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 1 1 8 0 1
6 บมจ. บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 1 1 6 0 0
7 บมจ. เบอร์ลี� ยุคเกอร์ BJC 1 1 8 0 1
8 บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต BLA 1 1 7 0 1
9 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์ BTS 2 2 15 0 2
10 บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 3 3 11 0 3
11 บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 1 1 6 0 0
12 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา CPN 2 2 13 0 2
13 บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั�น DTAC 1 1 8 0 0
14 บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 1 1 8 0 1
15 บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั�น INTUCH 1 1 11 0 1
16 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 1 1 8 0 1
17 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 1 1 8 0 0
18 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH 1 1 7 0 1
19 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล MINT 1 1 8 0 0
20 บมจ. ปตท. PTT 1 1 7 0 1
21 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 1 1 5 0 0
22 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล PTTGC 1 1 10 0 1
23 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ SCB 1 1 6 0 0
24 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย SCC 1 1 10 0 1
25 บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 1 1 8 0 1
26 บมจ. ไทยออยล์ TOP 1 1 8 0 1
27 บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ TUF 1 1 2 0 0

หมายเหตุ * หมายถึง จาํนวนครั 0งที�บริษัทที�จ ัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จาํนวนครั 0งที�บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จาํนวนครั 0งที�ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจาํนวนครั 0งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั 0ง

จํานวนครั *งที$ลงมติตามวาระการประชุม***
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3. รายละเอยีดการใช้สทิธิออกเสยีงคดัค้านหรืองดออกเสยีงแทนกองทนุในที*ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556) 

ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ การประชุม / วาระการประชุม คัดค้าน 
งด 

ออก
เสียง 

เหตุผล 

1 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส  

 
ADVANC  

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556  

วาระที� 13 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  

2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย   AOT 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2555  

วาระที� 8 พิจารณาเรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  

3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  BBL 
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ครั 0งที� 20 

วาระที� 10 เรื�องอื�นๆ 0 1  

4 
บมจ. กรุงเทพดสุิต 
เวชการ 

 BGH 
การประชมุใหญ่สามัญ
ประจําปี 2556 

วาระที� 10 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี) 

0 1  

5 บมจ. เบอร์ลี� ยคุเกอร์  BJC 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 10 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

6 
บมจ. กรุงเทพประกนั
ชีวิต 

 BLA 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2556 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

7 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลดิ 0งส์ 

 BTS 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 

วาระที� 10 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

   BTS 
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 10 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

8 บมจ. ซีพ ีออลล์  CPALL 
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ 
ประจําปี 2556  

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี)  

0 1  

   CPALL 
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครั 0งที� 1/2556  

วาระที� 3 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี)  

0 1  

   CPALL 
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครั 0งที� 2/2556  

วาระที� 3 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี)  

0 1  

9 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  CPN 
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

   CPN 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2556  

วาระที� 13 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  
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ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ การประชุม / วาระการประชุม คัดค้าน 
งด 

ออก
เสียง 

เหตุผล 

10 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ 

 HMPRO 
การประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้ น
ครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 9 เรื�องพิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

11 บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั�น  INTUCH  
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 

วาระที� 12 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

12 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส 

 IVL 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 10 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

13 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  LH 
การประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั 0งที� 1/2556 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

14 บมจ. ปตท.  PTT 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจําปี 2556  

วาระที� 8 เรื�อง พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  

15 
บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล 

 PTTGC 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 

วาระที� 11 ปรึกษา
กิจการอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

16 บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย  SCC 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556  

วาระที� 10 เรื�อง เรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  

17 
บมจ. ปนูซีเมนต์ 
นครหลวง 

 SCCC 
การประชุมสามัญประจําปี
ผู้ถือหุ้น ครั 0งที� 20 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

18 บมจ. ไทยออยล์  TOP 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 

ระเบียบวาระที� 9 เรื�อง
อื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

หมายเหตุ : พิจารณาเรื�องอื�นๆ , เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี), เรื�องพิจารณาอื�นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื�นๆ (ถ้ามี) => (งดออกเสียง) เนื�องจากไม่มี 
 รายละเอียดวาระการประชุม   
 

 

4.รายละเอยีดการใช้สทิธิออกเสยีงที*บริษัทจดัการมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 (ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม  2556) 

ลําดับ ชื$อบริษัทและความเกี$ยวข้อง/วาระ สนับสนุน คัดค้าน 
งดออก
เสียง 

เหตุผล 

   -     

       
 


