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วันที 3 มีนาคม 2557
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบ 1 ปี นับตังแต่
0 วนั ที
1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 1 ปี ทีผ ่านมา (มกราคม-ธันวาคม) แกว่งตัวขึ 0นในช่วง 5 เดือนแรก และเริมผันผวนมากตังแต่
0
กลางเดือนมีนาคมเป็ นต้ นไป โดยสามารถขึนทํ
0 าจุดสูงสุดในรอบ 17 ปี ในเดือนพฤษภาคม ทีร ะดับ 1,643 จุด แล้ วก็ปรับตัวลง
มาปิ ดทีระดับ 1,383 จุด ณ. สิ 0นไตรมาส 3 และปิ ดทีระดับ 1,298 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 4 ในขณะที ดัชนี SET 50 Index ก็ทํา
จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ทีระดับ 1,092 จุด แล้ วปรับตัวลดลง มาปิ ดทีระดับ 940.88 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 3 และปิ ดทีร ะดับ
883 จุด ณ สินไตรมาส
0
4 ด้ วยสาเหตุจากแถลงการณ์ ของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมทีม ีแนวโน้ มจะลดการรับซื 0อ
พันธบัตรในปี 2556 และสิ 0นสุดโครงการกลางปี 2557 จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีด ี ซึง ธนาคารกลางสหรัฐได้ ประกาศในเดือน
ธันวาคมว่าจะลดการรับซื 0อพันธบัตรอย่างเป็ นทางการจริง 10,000 ล้ านเหรียฐสหรัฐ โดยเริมลดในเดือนมกราคม 2557 ขณะที
เศรษฐกิจจีนและประเทศเกิดใหม่อืนๆ รวมทังประเทศไทยชะลอตั
0
วตามการคาดการณ์ ของ IMF แม้ ว่าตลาดหุ้นจะดีดตัวกลับได้
จากจุดตํา สุด 1275 จุดในเดือนสิงหาคม ขึ 0นมาที 1,484 จุดในเดือนตุลาคม แต่กระแสเงินลงทุนเคลือนย้ ายใหม่ยงั คงไม่
เปลีย นแปลง คือ ขายหุ้นประเทศไทย หุ้นตลาดเกิดใหม่อืน ตราสารหนี 0 รวมทังทองคํ
0
า และเข้ าซื 0อหุ้นในตลาดทีพฒ
ั นาแล้ วเช่น
สหรัฐอเมริ กาแทน ทําให้ ดชั นีลงมาปิ ดที 1,298 จุด ณ สิ 0นปี
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในครึงปี แรกทีชะลอตัว ลงและแนวโน้ มทีล ดลงต่อเนืองในครึงปี หลัง
คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง) ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีมติให้ ลดอัตราดอกเบี 0ยนโยบายจากร้ อยละ 2.75 มาทีร้อยละ 2.50 เพือ เป็ นการ
เสริ มสร้ างระบบเศรษฐกิจ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้ อตั ราดอกเบี 0ยนโยบายจากร้ อยละ 2.50 มาทีร้อยละ 2.25 พร้ อมปรับ
ลดการเติบโตเศรษฐกิจปี 2556 ลงจากร้ อยละ 3.7 เหลือเพียงร้ อยละ 3 เนืองจากการบริโภคลดลงนานกว่าทีค าดไว้ การลงทุน
ภาครัฐชะลอ และส่งออกฟื น0 ตัวได้ น้อยกว่าทีค าด การเมืองภายในประเทศทีตึงเครี ยด
สําหรับกองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว มีผลตอบแทนในรอบเวลา 1 ปี ทีผา่ นมา เท่ากับติดลบร้ อยละ
5.27
สุดท้ ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบความไว้ วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้ วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ ้นระยะยาว

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 ได้ ยํ 0าถึงภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึง เกิดจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีลดลงหลังจากหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการซ่อมแซมหลังจากเหตุการณ์นํ 0าท่วม การขัดแย้ ง
ทางเมืองในประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสที 4 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมทังการชะลอตั
0
วของ
ประเทศจีน การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ในเดือนพฤษภาคม 2556 จึงมีมติให้ ลดอัตราดอกเบี 0ย
นโยบายจากร้ อยละ 2.75 มาทีร้อยละ 2.50 และในเดือนพฤศจิกายน มีมติลดอัตราดอกเบี 0ยนโยบายอีกครัง0 หนึง จากร้ อยละ
2.50 มาทีร้อยละ 2.25 พร้ อมปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจปี 2556 ลงอีกครัง0 จากร้ อยละ 3.7 เหลือเพียงร้ อยละ 3 (ประมาณ
การณ์ครัง0 แรกมากกว่าร้ อยละ 4 และถูกลดลงเหลือ 3.7) โดยสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขทางการภายหลังทีร้อยละ 2.9 การ
ส่งออกทังปี
0 2556 ติดลบร้ อยละ 0.2 เมือเทียบกับปี ก่อน การใช้ จ่ายภาครัฐไม่เป็ นตามเป้าหมาย ดัชนีภาคอุตสาหกรรมและ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว หนี 0สินภาคครัวเรือนเพิมขึน0 อย่างไรก็ตามคาดว่าการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจน่าจะเริมฟื น0 ตัวในปี 2557 โดยได้ แรงหนุนจากภาคการส่งออกทีนา่ จะฟื น0 ตัวได้ บ้าง ตามการฟื น0 ตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญ ความขัดแย้ งทางการเมืองยังคงเป็ นปั จจัยเสียงสําคัญ ส่งผลให้ เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐล่าช้ า และความเชือมัน ทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลง
ตลาดตราสารทุน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 1 ปี ทีผา่ นมา (มกราคม-ธันวาคม) แกว่งตัวขึ 0นในช่วง 5 เดือนแรก และปรับตัวลงหลังจากทํา
จุดสูงสุดในรอบ 17 ปี ในเดือนพฤษภาคม ทีระดับ 1,643 จุด ก็ปรับตัวลงมาปิ ดทีระดับ 1,383 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 3 และปิ ดที
ระดับ 1,298 จุด ณ สินไตรมาส
0
4 ในขณะทีดชั นี SET 50 Index ทําจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกัน ทีร ะดับ 1,092
จุด ปิ ดทีระดับ 940.88 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 3 และปิ ดทีระดับ 883 จุด ณ สิ 0นไตรมาส 4
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ 0นสูงสุดในรอบ 17 ปี ในช่วง 5 เดือนแรก โดยได้ รับแรงส่งต่อเนืองจากปี 2555 ทีมมี าตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั 0งนโยบายการเงินทีผ่อนคลายจากธนาคารกลางทัว โลก แต่ภายหลังปรับตัวลงต่อเนืองจากปั จจัย
ภายนอกและปั จจัยภายในเชิงลบกดดันตังแต่
0 ปลายเดือนพฤษภาคม เริ มจากแถลงการณ์ ของธนาคารกลางสหรัฐทีมีแนวโน้ ม
จะลดการรับซื 0อพันธบัต ร หากเศรษฐกิจเติบ โตเป็ นไปตามทีคาดไว้ นักลงทุนส่วนใหญ่มีค วามเชือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะ
ทยอยลดการรับซื 0อพันธบัตรตัง0 แต่ป ลายปี 2556 นี 0และสิ 0นสุดโครงการกลางปี 2557 ซึง สอดคล้ องกับเศรษฐกิจสหรัฐทีดีขึน0
(ภายหลัง ธนาคารกลางสหรั ฐตัด สินใจเป็ นทางการในเดือนธัน วาคมทีจะลดการรับ ซื 0อพันธบัต รและตราสารหนีท0 ีมีสญ
ั ญา
จํานองคํา0 ประกันในเดือนมกราคม 2557 ลง 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จาก 85,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เหลือเพียง 75,000
ล้ านเหรียญสหรัฐ) สําหรับเศรษฐกิจยุโรปก็เชือว่าผ่านจุดตําสุดไปแล้ ว ในขณะทีเศรษฐกิจจีนและประเทศเกิดใหม่อืนๆชะลอ
ตัวตามการคาดการณ์ ของ IMF นอกจากนี 0แนวโน้ มของเศรษฐกิจในประเทศไทยเองก็เป็ นลบมากขึ 0น ทังการส่
0
งออกทีไม่เป็ น
ตามทีคาดไว้ หนี 0ภาคครัวเรื อนทีป รับตัวเพิมขึ 0น และความล่าช้ าของโครงการสาธารณูปโภคพื 0นฐาน และถูกประมาณการณ์
GDP ลง แม้ วา่ ตลาดหุ้นจะดีดตัวกลับได้ ในเดือนกันยายน จากจุดตํา สุด 1275 จุดในเดือนสิงหาคม จากข่าวสหรัฐชะลอการส่ง
2 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ ้นระยะยาว

ทหารเข้ า บุกซีเรี ย และ Lawrence summer ผู้ไม่สนับสนุนโครงการ QE ขอถอนตัวจากการเข้ าชิงตําแหน่งประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ ความกัง วลจาก US Government Shutdown ทีเกิด ขึน0 ในเดือนตุลาคม ผ่อนคลายลงหลัง จากตกลงให้ มี
งบประมาณชัว คราวจนถึงต้ นปี 2557 และตัวเลขเศรษฐกิจจีนและยุโรปมีทิศทางเป็ นบวกตัว มากขึ 0น ขึน0 มาที 1,484 จุด ใน
เดือนตุลาคม แต่กระแสเงินลงทุนเคลือ นย้ ายใหม่ยงั คงไม่เปลีย นแปลง คือ ขายหุ้นประเทศไทย หุ้นตลาดเกิดใหม่อืน ตราสาร
หนี 0 รวมทัง0 ทองคํา และเข้ า ซือ0 หุ้นในตลาดทีพ ัฒ นาแล้ ว เช่น สหรั ฐ อเมริ กาแทน โดยเฉพาะประเทศไทยยัง มีปั จจัย ลบจาก
การเมืองทีม ีผ้ ปู ระท้ วงเป็ นวงกว้ าง จนรัฐบาลยุบสภา แต่ก็ยงั ไม่มีทางออกทีน่าพอใจ ทําให้ ตลาดหุ้นไทยถูกขายต่อเนือ งจนมา
ปิ ดสิ 0นปี ที 1298 จุด
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ทีมีวตั ถุประสงค์คือเน้ นลงทุนเต็มอัตรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25
บริ ษัทแรกทีเข้ าหลักเกณฑ์ในการคัด เลือกโดยหลักทรัพย์เกณฑ์ด ัง กล่าวได้ พิจารณาถึง มูลค่าหลักทรัพ ย์ ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริ ษัท การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยกองทุนมีผลตอบแทนเพิมขึ 0น
จากการลงทุนโดยทัว ไปจากปั จจัย 3 ปั จจัยได้ แก่
1. เงินปั นผลทีกองทุนได้ รับจากการลงทุน เนืองจากเมือกองทุนได้ รับเงินปั นผลเข้ ามา เงินทีไ ด้ รับจะทําให้ มลู ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเพิม ขึน0 โดยในรอบ 6 เดือน ทีผ่านมา กองทุนได้ รับเงินปั นผลทังสิ
0 0น 166,428,415.17
บาท
2. ค่าใช้ จ่ายในการซื 0อขายหลักทรัพย์ทกี องทุนสามารถประหยัดได้ เนือ งจากกองทุนส่งคําสัง ซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ แก่
Broker ตามยอดสุทธิของรายการซือ0 และรายการขาย กองทุนจึงจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ กบั
Broker ตามยอดสุทธิของรายการซื 0อและขายเท่านัน0 ในขณะทีกองทุนเก็บค่าใช้ จ่า ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์จาก
ผู้ถือหน่วยทั 0งทีทาํ รายการซื 0อและรายการขาย ทําให้ กองทุนมีรายได้ จากส่วนต่างของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยใน
รอบ 6 เดือน ทีผา่ นมา กองทุนมีรายได้ จากการเก็บค่าใช้ จา่ ยในการซื 0อขายของกองทุนรวมทั 0งสิ 0น 2,125,473.52
บาท ในขณะทีกองทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ กบั Broker 1,550,969.03 บาท ดังนันกองทุ
0
น
รวมจึงมีรายได้ จากส่วนต่างดังกล่าวคิดเป็ นเงินจํานวนทั 0งสิ 0น 574,504.49 บาท ซึง ผลประโยชน์ดงั กล่าวนี 0ทําให้
กองทุนได้ รับผลตอบแทนเพิม สูงขึ 0น
3. ค่าธรรมเนียมทีก องทุนได้ รับจากธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
เนือ งจากทางกองทุนได้ มีการทําธุรกรรมให้ ยืม
หลักทรัพย์ ดังนันกองทุ
0
นรวมจึงมีรายได้ จากธุรกรรมดังกล่าว ซึง ผลประโยชน์ดงั กล่าวถือเป็ นส่วนหนึง ทีท ําให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมเพิมสูงขึ 0น
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ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ
ช่วงเวลา 3 เดือน
ไตรมาสที 1 สิ 0นสุด
ไตรมาสที 2 สิ 0นสุด
ไตรมาสที 3 สิ 0นสุด
ไตรมาสที 4 สิ 0นสุด

29 มี.ค. 56
28 มิ.ย. 56
30 ก.ย. 56
27 ธ.ค. 56

กองทุนเปิ ด
JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
6.28%
-1.48%
-3.68%
-6.08%

ดัชนี
SET50 TRI
9.30%
-3.10%
-3.18%
-5.94%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกับการลงทุนเพื$อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตงั * แต่
วันที$ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2556
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ทีมีวตั ถุประสงค์คอื เน้ นลงทุนเต็มอัตรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25
บริษัทแรกทีเ ข้ าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยหลักทรัพย์เกณฑ์ดงั กล่าวได้ พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)
การเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึน* ในรอบบัญชีท$ ีผ่านมาเมื$อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า
กองทุนมีการเปลีย นแปลงรายชือหุ้นสามัญครัง0 แรกช่วงเดือนมีนาคม 2556 มีรายชือหุ้นสามัญทีเ ข้ าใหม่ 3 รายชือ และมีรายชือ
หุ้นสามัญทีป รับออก 3 รายชือ ได้ แก่
รายชือหุ้นสามัญเข้ าใหม่
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0ง จํากัด (มหาชน)
ตัวย่อ BTS
2. บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ (มหาชน)
ตัวย่อ BJC
3. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตัวย่อ BLA
รายชือหุ้นสามัญทีถกู ขายออก
1. บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
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ตัวย่อ
ตัวย่อ
ตัวย่อ

BH
MAKRO
TUF

ครัง0 ที 2 ช่วงเดือนกันยายน 2556 มีรายชือหุ้นสามัญทีเข้ าใหม่ 1 รายชือ และมีรายชือหุ้นสามัญทีปรับออก 1 รายชือ ได้ แก่
รายชือหุ้นสามัญเข้ าใหม่
1. บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ตัวย่อ HMPRO
รายชือหุ้นสามัญทีถกู ปรับ ออก
1. บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ตัวย่อ

BJC

รายงานการลงทุนที$ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปี บัญชีพร้ อมทัง* การดําเนินการแก้ ไข
ไม่มี

ข้ อมูลการดําเนินการรับชําระหนีด* ้ วยทรัพย์ สินอื$น (ถ้ ามี)
ไม่มี
ข้ อมูลการบันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห* รื อสิทธิเรียกร้ องดังกล่ าวเป็ นศูนย์ ในกรณีท$ีผ้ ูออกตราสารแห่ งหนีห* รือ
ลูกหนีแ* ห่ งสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชําระหนีห* รือมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถชําระหนีไ* ด้ (ถ้ ามี)
ไม่มี

5 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ ้นระยะยาว

ข้ อมูลทั$วไปของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
วัตถุป ระสงค์ ของกองทุน
เพือสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนทีมมี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูง และมีการจ่ายหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล

นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่ งทุน
เน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัททีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกทีเข้ าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดงั กล่าวได้ พิจารณาถึง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจ ะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริ ษัทจัดการ
จะทําการปรับเปลีย นรายชือหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง0 ในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทําการแรกของเดือนกันยายน
ทังนี
0 0 กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ สัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี 0ทีม ีลกั ษณะสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า
แฝง (Structured Note) แต่อจาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื 0อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ผลการดําเนิ นงานระหว่ างงวดปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
27 ธ.ค. 28 ธ.ค.
งวดปี บัญชีสิน$ สุดวันที
56
55

30 ธ.ค.
54

30 ธ.ค.
53

30 ธ.ค.
52

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

22.7093

18.2490 18.5337

13.7770

8.4436

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย)

20.5264

22.7093 18.2490

18.5337

13.7770

ผลตอบแทนสุทธิ จากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

-5.27% +31.78%

+2.11% +31.18% +67.05%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์ มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

-3.53% +35.98%

+0.33% +34.08% +72.08%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

5,243

4,351

4,001

2,874

1,494

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้ านบาท)

5,060

5,243

4,351

4,001

2,874

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้ านบาท)

5,056

4,308

3,042

3,045

1,992

มูลค่าซือ. ขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

+322

-82

+402

+193

+405

อัตราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี * (Average redemption rate)

0.06%

0.11%

0.06%

0.08%

0.05%

* เป็ นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลีย* นออกต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี*ย
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บาท
400,000

เปรียบเทียบจากเงินลงทุน
100,000 บาท ตัง แต่ 11 พ.ย. 47

350,000
300,000
250,000

ดช
ั นี SET50 TRI

200,000
150,000
JUMBO25 LTF

100,000
50,000

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

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ณ วันที 27 ธันวาคม 2556
ย้ อนหลัง
ย้ อนหลัง
ย้ อนหลัง
ย้ อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ร้ อยละต่อปี

(30 ก.ย. 56)

ธ.ค. 56

ตั .งแต่จดั ตัง.
กองทุน

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

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว

-6.08%

-9.53%

-5.27%

+32.58%

+191.04%

เกณฑ์ มาตรฐาน **

-5.94%

-8.93%

-3.53%

+36.08%

+191.75%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
หมายเหตุ : เอกสารวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี .ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ*งยื นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ซึงประกอบ ด้ วย งบดุล และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนและกํ าไรสะสม งบแสดงการเปลีย นแปลง
สินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ สําหรับปี สิ 0นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บ ริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารของกองทุนเป็ นผู้รับ ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ0 ดยถูกต้ องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้รับ ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดัง กล่า วจากผลการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า
ข้ า พเจ้ าได้ ปฏิบตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึง กํา หนดให้ ข้ าพเจ้ า ปฏิบ ัติตามข้ อกํ า หนดด้ านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ ได้ ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขดั
ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพือ ให้ ได้ มาซึง หลักฐานการสอบบัญ ชีเกียวกับจํา นวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธี การตรวจสอบทีเลือกใช้ ขึน0 อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญ ชี ซึง รวมถึงการประเมินความ
เสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิด พลาด ใน
การประเมินความเสีย งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผ ลของการควบคุมภายในของกิจ การ การตรวจสอบรวมถึง การประเมิ นความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทีผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึน0 โดยผู้บริ หาร รวมทังการประเมิ
0
น
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี 0แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้น
ระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสํา หรับปี สิ 0นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที 11 มีนาคม 2557
2014/099/0701

11 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ น้ ระยะยาว

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบดุล
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
หลักทรัพย์ให้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม
3.3, 5
(ราคาทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 269,268,912.57 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 140,022,926.66 บาท)
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
3.2, 4
(ราคาทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 3,586,350,974.54 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3,279,763,248.49 บาท)
เงินฝากธนาคาร
6
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ )
3.3, 5
ลูกหนี 0จากการลงทุน
จากดอกเบี 0ยค้ างรับ
จากเงินปั นผลค้ างรับ
จากการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี 0สิน
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สนิ วางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์
3.3, 5
เจ้ าหนี 0จากการลงทุน
จากการซื 0อเงินลงทุน
จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี 0สินอืน
รวมหนี 0สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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2556

2555

378,062,305.00

206,995,350.00

4,725,124,998.55

5,079,249,415.00

91,684,407.66
478,874,886.00

123,415,155.96
249,111,237.94

202,183.69
4,728,800.00
10,116,435.53
265,431.40
5,689,059,447.83

186,332.82
1,775,160.00
8,960,242.31
295,148.47
5,669,988,042.50

478,874,886.00

245,024,106.00

143,648,668.93
674,479.97
5,764,787.70
332,249.82
629,295,072.42
5,059,764,375.41

169,593,323.86
6,643,272.94
5,592,603.71
309,367.96
427,162,674.47
5,242,825,368.03

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบดุล
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
หมายเหตุ

2556

2555

2,465,308,705.83

2,308,900,120.51

847,184,193.78
1,747,271,475.80
5,059,764,375.41

687,135,776.78
2,246,789,470.74
5,242,825,368.03

สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
3.4
20.5238
(สําหรับปี 2556 คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทีจ ําหน่ายแล้ วทังหมด
0
246,530,870.4759 หน่วย)
(สําหรับปี 2555 คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทีจ ําหน่ายแล้ วทังหมด
0
230,890,012.0043 หน่วย)

22.7070

สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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3.6

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน* สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี 0ย
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ คา่ ธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์
รายได้ คา่ ธรรมเนียมในการซื 0อขายหน่วยลงทุน
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สุทธิ จากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 0นทังสิ
0 0น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึน0
และทียงั ไม่เกิดขึ 0น
การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 0
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หมายเหตุ
3.1

2556

2555

6,836,259.28
166,428,415.17
3,483,434.15
2,125,473.52
100.00
178,873,682.12

7,807,453.39
139,368,323.33
2,865,015.19
3,271,307.37
1,707.15
153,313,806.43

9
9
9

63,000,376.71
1,623,043.51
5,511,268.90
70,134,689.12
108,738,993.00

53,682,787.53
1,382,999.63
4,696,166.73
25,820.00
59,787,773.89
93,526,032.54

3.1
3.2, 7

248,709,236.85
(618,891,173.41)

442,974,858.39
685,545,255.45

(370,181,936.56)
(261,442,943.56)

1,128,520,113.84
1,222,046,146.38

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสินทรั พย์ สุทธิ
สําหรับปี สิน* สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556

2555

การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหว่างงวด
รายได้ สทุ ธิ จากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึนจากเงิ
0
นลงทุน
การเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิทเี กิดจากการดําเนินงาน

108,738,993.00
248,709,236.85
(618,891,173.41)
(261,442,943.56)

93,526,032.54
442,974,858.39
685,545,255.45
1,222,046,146.38

การเพิมขึ 0น (ลดลง) ของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
มูลค่าหน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายระหว่างงวด
หัก มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซื 0อคืนในระหว่างงวด
มูลค่าหน่วยลงทุนทีเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิ ในระหว่างงวด
หัก เงินปั นผลจ่ายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
การเพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1,093,962,731.01
(777,505,728.69)
316,457,002.32
(238,075,051.38)
78,381,950.94

1,046,525,301.15
(1,134,256,342.57)
(87,731,041.42)
(242,467,082.23)
(330,198,123.65)

การเพิมขึน0 ของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างงวด
สินทรัพย์สทุ ธิต้นงวด
สินทรัพย์สุทธิ ปลายงวด

(183,060,992.62)
5,242,825,368.03
5,059,764,375.41

891,848,022.73
4,350,977,345.30
5,242,825,368.03

หน่วย
2556
การเปลีย นแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน ณ วันต้ นงวด
บวก หน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายระหว่างงวด
หัก หน่วยลงทุนทีรับซื 0อคืนระหว่างงวด
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด
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230,890,012.0043
49,651,182.9339
(34,010,324.4623)
246,530,870.4759

2555
238,430,145.3359
49,400,541.3295
(56,940,674.6611)
230,890,012.0043

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน* สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึ 0น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิมขึน0 (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์ สทุ ธิ
จากการดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิทีได้ มาจาก
(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื 0อเงินลงทุน
การจําหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี 0ยค้ างรับ (เพิมขึน)
0 ลดลง
ลูกหนี 0ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ค้ างรับ
(เพิม ขึน)
0 ลดลง
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์
(เพิม ขึ 0น) ลดลง
เงินปั นผลค้ างรับ (เพิมขึน)
0 ลดลง
ลูกหนี 0จากการขายหน่วยลงทุน (เพิมขึ 0น) ลดลง
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สนิ วางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์
เพิมขึ 0น (ลดลง)
เจ้ าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุนเพิมขึ 0น (ลดลง)
เจ้ าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนเพิม ขึ 0น (ลดลง)
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิมขึน0 (ลดลง)
หนี 0สินอืนเพิม ขึน0 (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2555

(261,442,943.56)

1,222,046,146.38

(1,119,347,265.28)
932,222,790.17
(15,850.87)

(1,452,705,016.09)
1,640,640,066.43
(101,058.14)

29,717.07

(185,442.77)

(229,763,648.06)
(2,953,640.00)
(1,156,193.22)

(157,605,041.47)
30,405,984.00
5,398,941.57

233,850,780.00
(25,944,654.93)
(5,968,792.97)
172,183.99
22,881.86
(248,709,236.85)
618,891,173.41
(110,112,699.24)

158,267,524.80
23,801,219.44
(584,078.80)
867,397.28
43,107.76
(442,974,858.39)
(685,545,255.45)
341,769,636.55

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน* สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหน่ายหน่วยลงทุน
การรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน
เงินปั นผลจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน (เพิมขึ 0น)
เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร เพิมขึ 0น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิมเติม
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด ประกอบด้ วย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
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2555

1,093,962,731.01
(777,505,728.69)
(238,075,051.38)
78,381,950.94
(31,730,748.30)
123,415,155.96
91,684,407.66

1,046,525,301.15
(1,134,256,342.57)
(242,467,082.23)
(330,198,123.65)
11,571,512.90
111,843,643.06
123,415,155.96

91,684,407.66

123,415,155.96

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้ า 1)
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
อัตราส่วน %
หุ้นสามัญ
ธุรกิ จการเกษตร
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

3.66
17.71

ประกันภัยและประกันชี วิต
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)

1.22

วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน)

8.43

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

6.68

พาณิ ชย์
บริ ษทั บิก ซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

9.13

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชิน คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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15.35

จํานวนหน่วย

บาท
มูลค่ายุติธรรม

5,831,900

186,620,800.00
186,620,800.00

1,437,700
1,802,600
2,556,300

255,910,600.00
281,205,600.00
366,829,050.00
903,945,250.00

912,700

62,063,600.00
62,063,600.00

903,800
173,200

361,520,000.00
68,933,600.00
430,453,600.00

3,626,000
3,396,056

72,520,000.00
268,288,424.00
340,808,424.00

621,350
6,766,000
7,222,733

114,328,400.00
284,172,000.00
67,532,553.55
466,032,953.55

2,239,300
1,783,400
2,415,000

446,740,350.00
172,989,800.00
163,616,250.00
783,346,400.00

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้ า 2)
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

อัตราส่วน %
23.51

สือและสิงพิมพ์
บริ ษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)

1.49

อาหารและเครื องดืม
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (มหาชน)

1.22

การแพทย์
บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

2.69

พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

4.04

ขนส่งและโลจิสติกส์
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กร๊ ป โฮลดิ 0งส์ จํากัด (มหาชน)

4.87

รวมหุ้นสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,855,619,887.11 บาท)
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100.00
100.00

จํานวนหน่วย

บาท
มูลค่ายุติธรรม

2,151,300
2,990,174
1,536,500

615,271,800.00
497,863,971.00
86,428,125.00
1,199,563,896.00

1,506,400

76,073,200.00
76,073,200.00

3,013,800

62,385,660.00
62,385,660.00

1,166,800

137,099,000.00
137,099,000.00

3,380,300
7,551,400

138,592,300.00
67,585,030.00
206,177,330.00

1,076,000
8,973,700

170,546,000.00
78,071,190.00
248,617,190.00
5,103,187,303.55
5,103,187,303.55

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลทางการเงินที$สําคัญ
สําหรับปี สิน* สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556

2555

2554

2553

2552

2551

22.7070

18.2484

18.5332

13.7766

8.4434

15.9748

รายได้ สทุ ธิ จ ากการลงทุน

0.4870

0.4050

0.5699

0.5136

0.3193

0.4590

รายการกํ าไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึน0 จากเงินลงทุน

1.6261

2.1250

0.9985

0.3983

(0.1791)

(0.1903)

รายการกํ าไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน

(4.0463)

3.2886

(0.4932)

4.6247

5.1930

(7.2004)

รายได้ สทุ ธิจ ากกิจกรรมลงทุนทังสิ
0 0น

(1.9332)

5.8186

1.0752

5.5366

5.3332

(6.9317)

หัก การแบ่งปั นเงินทุนและกําไรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(0.2500)

(1.3600)

(1.3600)

(0.7800)

-

(0.6000)

มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ปลายงวด

20.5238

22.7070

18.2484

18.5332

13.7766

8.4431

(5.17)

28.36

6.47

36.08

49.16

(57.95)

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ต้นงวด
รายได้ จากกิ จกรรมลงทุน

อัตราส่ วนของการเพิ$มขึน* (ลดลง) ในสินทรั พย์ สุทธิจากการ
ดําเนินงานต่ อมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิถัวเฉลี$ ยระหว่ างงวด (%)
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลทางการเงินที$สําคัญ (ต่ อ)
สําหรับปี สิน* สุดวัน ที$ 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556

2555

2554

2553

2552

2551

อัตราส่ วนการเงินที$สําคัญและข้ อมูลประกอบเพิ$มเติมที$สําคัญ
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรั พย์ สทุ ธิ
ถัวเฉลียระหว่างงวด (%)

1.39

1.39

1.36

0.98

0.98

0.97

2.15

2.17

3.20

3.37

2.91

3.78

40.57

71.80

50.44

39.85

38.20

72.48

18.55

33.19

22.54

26.61

7.68

16.37

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลียระหว่างงวด (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

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ปลายงวด (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

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายงวด (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

อัตราส่วนของรายได้ สทุ ธิ จากการลงทุน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียของการซื 0อขายเงิ นลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสินทรั พย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด * (%)
อัตราส่วนมูลค่าซื 0อหรื อขายทีน้ อยกว่าของเงินลงทุนสําหรับงวด
ต่อมูลค่าถัวเฉลียรายเดือนของเงินลงทุนสําหรับงวด

ข้ อมูลเพิมเติม :* มูลค่าการซื 0อขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว สัญ ญาใช้ เงิ นและการซื 0อและขายเงินลงทุนโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื 0อคืน และคํานวณโดยใช้ วิธี
ถัวเฉลียถ่วงนํา0 หนักตามระยะเวลาทีมีอยู่ในระหว่างงวด
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
วันที$ 31 ธันวาคม 2556
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund) มีวตั ถุประสงค์ของ
โครงการเพือสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนทีม ีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และมีการจ่ าย
หรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล และมีสภาพคล่องสูง กองทุนจดทะเบียนเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจด
ทะเบียนของโครงการรวมทังสิ
0 0น 2,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 200 ล้ านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท
กองทุนจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด โดยมีนโยบายเน้ นการลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา
(Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อ หุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย 25 บริ ษัทแรกทีเข้ าเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ ดังกล่า วได้ พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Fee
Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทําการปรับเปลียน
รายชือหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง0 ในวันทําการแรกของเดือนมีนาคม และวันทํา การแรกของเดือนกันยายน โดยไม่ลงทุนใน
สัญญาซือ0 ขายล่วงหน้ า (Derivative) และตราสารหนีท0 ีมีลกั ษณะสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้ าแฝง (Structure Note) ทั 0งนี 0กองทุน
อาจทํา ธุรกรรมให้ ยืม หลัก ทรั พ ย์ หรื อธุร กรรมซือ0 โดยมีส ัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้ จัดทําขึ 0นและนําเสนอตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสําหรับกิจการที
ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน และมาตรฐานการบัญ ชีอืนทีเกียวข้ อง ซึงเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีถือ
ปฏิบตั ิในประเทศไทย
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี 0ยรับและเงินปั นผลรับบันทึกเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายบันทึกตามเกณฑ์ คงค้ าง
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายหลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ณ วันทีต กลงซื 0อขาย
3.2

การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้ นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้ นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้ วยรายจ่ายซือ0 เงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายโดยตรงทังสิ
0 0นทีกองทุนจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงเงินลงทุนนัน0
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เงินลงทุนในตราสารทุน ในความต้ อ งการของตลาด ซึง เป็ นเงิน ลงทุนทีมีต ลาดซือ0 ขายคล่อ งรองรับ
แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ ราคาซื 0อขายครัง0 ล่า สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันทีวดั ค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ซึง ให้ สทิ ธิ ในการซือ0 หลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงใน
มูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ ราคาหลักทรัพย์ทีจะได้ จากการใช้ สทิ ธิหกั ด้ วยราคาในการใช้ สทิ ธิ ทังนี
0 0จะต้ องไม่ตํากว่าศูนย์
กรณีไม่มรี าคาซื 0อขายจะแสดงในราคาทีบริ ษัทผู้เสนอซื 0อเสนอขาย (Market Maker) เสนอ กําไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ 0นในงบกําไรขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที
จําหน่ายใช้ วิธีถัวเฉลีย
3.3

การให้ ยืมหลักทรัพย์
กองทุนบันทึกหลักทรัพ ย์ซึง นํา ไปให้ ลกู ค้ ายืม ต่อ เป็ นหลักทรั พ ย์ ใ ห้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์ ต าม
มูลค่ายุติธรรมและเงินสดทีรับ จากคู่สญ
ั ญาเป็ นหลักประกันบันทึกในบัญ ชีเจ้ า หนีท0 รัพย์สิน วางประกันจากการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ในงบดุล รายได้ ค่าธรรมเนียมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บันทึกตามเกณฑ์ คงค้ างตามระยะเวลาในงบ
กําไรขาดทุน

3.4

สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพย์ สุทธิ ต่อหน่ว ยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายแล้ วทังหมด
0
ณ วันสิ 0นงวด

3.5

การใช้ ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ การประมาณและ
ตังข้
0 อสมมติฐานหลายประการ ซึง มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเ กียวข้ องกับ สินทรัพย์ หนี 0สิน รายได้ ค่าใช้ จ่าย และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนีส0 ิน ที อ าจเกิด ขึน0 ซึง ผลที เกิ ด ขึน0 จริ ง อาจแตกต่า งไปจากจํ า นวนที
ประมาณไว้

3.6

บัญชีปรับสมดุล
ส่วนหนึงของราคาขายหรื อราคารับซื 0อคืนของหน่วยลงทุนซึงเท่ากับจํานวนของกําไรสะสมทียงั ไม่ได้ แบ่งสรร
ณ วันทีเ กิดรายการของจํานวนหน่วยลงทุนทีข ายหรื อรับซื 0อคืนจะถูกบันทึกในบัญ ชีปรับสมดุล

3.7

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้ องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการทีลงทุนในส่วนได้ เสียของกองทุน
ตัง0 แต่ร้ อยละ 10 ของส่ว นได้ เ สีย ทัง0 หมดที มี สิท ธิ อ อกเสีย งไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อมหรื อ ฝ่ ายบริ ห าร ซึ ง
ประกอบด้ วยบุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้ าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสินใจเพือให้ กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีวางไว้ ทังนี
0 0รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรทียงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะของฝ่ ายบริหาร
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นอกจากนี 0 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคุมกองทุน หรื อ
อยู่ภายใต้ อํานาจควบคุมของกองทุน หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
ผู้บริ หารของกองทุนได้ ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญ ชีทีมีการปรับ ปรุ งและ
การตี ความมาตรฐานการบัญ ชีใหม่ ทีมีผลบังคับใช้ ว ันที 1 มกราคม 2556 และวันที 1 มกราคม 2557 ไม่มี
ผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินทีน ําเสนอ
4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้ วย

หุ้นสามัญ
รวม

ราคาทุน
3,855,619,887.11
3,855,619,887.11

2556

มูลค่ายุติธรรม
5,103,187,303.55
5,103,187,303.55

บาท
ราคาทุน
3,419,786,175.15
3,419,786,175.15

2555

มูลค่ายุติธรรม
5,286,244,765.00
5,286,244,765.00

5. ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
กองทุนฯ (ให้ ก้ ูยืม) ได้ เข้ าทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญาให้ ยืมและยืมหลักทรัพย์ กับบริ ษัทหลักทรัพย์
(ผู้ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะให้ ยืมหลักทรัพ ย์เป็ นหุ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แก่ผ้ ยู ืมเป็ นคราวๆ โดยต้ องเรี ยก
หลักประกันการให้ ยืมหลักทรัพ ย์จากผู้ยืม ทังนี
0 ห0 ลักประกันต้ องเป็ นเงินสดและต้ องดํ ารงมูลค่าหลักประกันไว้ ไม่น้ อยกว่า
ร้ อยละ 120 ของมูลค่าธุรกรรมให้ ยืมหลักทรัพย์ ผู้ยืมยินยอมให้ ผ้ ูให้ ยืมนํา เงินสดทีเป็ นหลักประกันดังกล่า วไปแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยผู้ยืม ตกลงให้ ผ้ ใู ห้ ยืม ถือ เอาเงินสดทีเป็ นหลักประกันการยืม หลักทรั พ ย์ นํา มารวมคํานวณเป็ นมูลค่ า
ประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ตามสัญญาหนี 0 และเมือหลักประกันลดลงตํา กว่าร้ อยละ 110 ของมูลค่า หลักทรัพย์ทียืม ผู้
ยืมจะวางหลักประกันเพิมให้ มากกว่าหรื อเท่ากับ มูลค่าหลักประกัน กองทุนฯจะคิด ค่าธรรมเนียมการให้ ยืมเป็ นรายวันโดย
อิงกับอัตราดอกเบี 0ยตลาดซื 0อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคํานวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ ให้ ยืมตามราคาตลาดของวันทําการ
ก่อนหน้ าหนึง วันทําการ
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หลักทรัพย์ให้ ยืมตามสัญญาให้ ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้ วย
2556
2555
จํานวนหลัก
มูลค่ายุติธรรม
จํ านวนหลัก
มูลค่ายุติธรรม
ทรัพย์ทียืม
ทรัพย์ทียมื
(หน่วย)
(บาท)
(หน่วย)
(บาท)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
154,900
4,956,800.00
520,700
17,573,625.00
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
36,600
6,514,800.00
150,000
29,325,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
8,200
1,279,200.00
86,400
16,718,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
92,600
13,288,100.00
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
119,700
8,139,600.00
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
10,000
4,400,000.00
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน)
4,300
1,711,400.00
42,400
17,808,000.00
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
1,317,400
26,348,000.00
1,130,500
28,545,125.00
บริษัท บิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
43,400
7,985,600.00
12,200
2,525,400.00
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2,397,900 100,711,800.00
100,000
4,600,000.00
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
5,200
1,037,400.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน จํากัด
22,400
1,976,800.00
(มหาชน)
บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
543,100
36,795,025.00
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
33,100
5,511,150.00
(มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
444,000
24,975,000.00
256,900
17,340,750.00
บริ ษัท บีอีซี เวิล์ด จํากัด (มหาชน)
387,400
19,563,700.00
425,000
30,175,000.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
111,300
2,303,910.00
2,000
39,200.00
(มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
432,000
50,760,000.00
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
172,400
12,757,600.00
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
26,000
1,066,000.00
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
191,600
1,714,820.00
1,742,200
16,986,450.00
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
400,000
63,400,000.00
64,000
6,224,000.00
378,062,305.00
206,995,350.00
ณ วันที 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 กองทุ น ฯมี ทรั พ ย์ สิ นวางประกั นจากการให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ นจํ า นวน
478,874,886.00 บาท และ 245,024,106.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 126.67 และ 118.37 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ให้ ยืมตามราคา
ตลาด ตามลําดับ และมีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์) รวมดอกเบี 0ยรับเป็ นจํานวน 478,874,886.00
บาท และ 249,111,237.94 บาท ตามลําดับ กองทุนฯ มิได้ มีวตั ถุประสงค์ทีจะนําไปลงทุนเพือหารายได้ ให้ กับกองทุนฯ โดยได้
กันเงินดังกล่าวไว้ ตา่ งหากเพือ คืนให้ ผ้ ยู ืม
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6. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี 0
2556
อัตราดอกเบี 0ย
จํานวนเงิน
%
บาท
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด 0.50, 1.25
91,684,407.66
(มหาชน)
รวม
91,684,407.66

อัตราดอกเบี 0ย
%
0.62,1.75

2555

จํานวนเงิน
บาท

123,415,155.96
123,415,155.96

7. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึนจากเงิ
0
นลงทุน
บาท
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึน0
จากเงินลงทุน ณ วันต้ นงวด
กําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึ 0นของเงินลงทุนทีคงเหลือ
ณ วันสิ 0นงวด
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0น
จากเงินลงทุน

2556

2555

(1,866,458,589.85)

(1,180,913,334.40)

1,247,567,416.44

1,866,458,589.85

(618,891,173.41)

685,545,255.45

รายการกําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึน0 ณ วันต้ นปี บางส่วนเกียวข้ องกับเงินลงทุนทีได้ ขายไปแล้ วในปี ซึงผลจากการ
ขายนันได้
0 ปรากฎอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี กิดขึ 0นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี 0แล้ ว
8. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว มีรายการบัญชีทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (โดยการมี
ผู้ถือหุ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษัทจัดการกองทุนเดียวกัน) ผลของรายการค้ าดังกล่าว
ได้ แสดงไว้ ในงบการเงินตามมูลฐานทีได้ ตกลงร่วมกันระหว่างกองทุนฯ กับกิจการทีเ กียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บุคคลหรื อกิจการทีเ กียวข้ องกัน ประกอบด้ วย
ชือบริษัททีเกียวข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทจัดการกองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
เป็ นบริ ษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทจัดการกองทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET 50 เพือการเลี 0ยงชีพ
เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET 50 ปั นผล
เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET 50
เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25
เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เพือการเลี 0ยงชีพ
กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน
เป็ นกองทุนทีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน

กองทุนฯ มีรายการทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี 0 :บาท
2556
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้ างจ่าย
5,327,752.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ างจ่าย
466,071.47
สําหรับแต่ละปี สิ 0นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
63,000,376.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
5,511,268.90
รายการซือ0 หลักทรัพย์จากกองทุนเปิ ดและกิจการทีเ กียวข้ องกันเป็ นจํานวนเงิน ดังนี 0 :กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผลหุ้นระยะยาว
6,026,346.40
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
52,860,883.60
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล
4,056,045.00
กองทุนเปิ ด JUMBO 25
79,361,650.00
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เพือการเลี 0ยงชีพ
2,035,790.00
รายการจําหน่ายหลักทรัพย์จากกองทุนเปิ ดและกิจการทีเกียวข้ องกันเป็ นจํานวนเงิน ดังนี 0 :กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
49,210,490.00
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เพือการเลี 0ยงชีพ
1,938,255.00
กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผลหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด JUMBO 25
26,435,410.00
กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล
6,428,580.00

2555

5,168,621.87
452,150.70

53,682,787.53
4,696,166.73
46,472,821.00
37,797,988.00
9,791,758.00
10,542,973.25
97,677,927.56
139,768,489.19
-

นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนฯกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด มีดงั นี 0
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน โดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดื อน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1094 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชี ของกองทุนเป็ นรายเดือน
นโยบายกําหนดราคาระหว่างกองทุนเปิ ด ทีบริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทุนโดยใช้ ราคาซือ0 ขายครัง0
ล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทีทําการซือ0 ขาย
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9. ค่าใช้ จา่ ย
กองทุนมี ค่า ใช้ จ่า ยประเภทค่ าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ดังนี 0
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชี ของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ
ของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น (รวมภาษี ม ูล ค่ า เพิ ม ) คิ ด เป็ นอั ต ราไม่ เ กิ นร้ อยละ 0.1094 ต่ อ ปี
ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ของกองทุนโดยคํานวณเป็ นรายวันและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
10. เงินปั นผล
สําหรับปี สิ 0นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
ทีประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เมือวันที 9 มกราคม 2556 มี
มติให้ จ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตัง0 แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหน่วยละ 0.75 บาท จํานวน 228,484,038.8634 หน่วย
เป็ นเงิน 171,363,029.12 บาท ซึง ได้ มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที 15 มกราคม 2556
ทีประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เมือวันที 9 กรกฎาคม 2556
มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ตังแต่
0 วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท จํานวน 222,373,405.8725 หน่วย
เป็ นเงิน 66,712,022.26 บาท ซึง ได้ มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที 12 กรกฎาคม 2556
สําหรับปี สิ 0นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ทีประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํ ากัด เมือวันที 11 มกราคม 2555
มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ดJUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตัง0 แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท จํานวน 231,983,746.9049 หน่วย
เป็ นเงิน 69,595,124.07 บาท ซึง ได้ มีการจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที 16 มกราคม 2555
ทีป ระชุมคณะกรรมการจัด การลงทุน บริ ษัท หลักทรัพ ย์ จัด การกองทุน ทหารไทย จํา กัด เมือวัน ที 9 กรกฎาคม
2555 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ดJUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จากผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีตงแต่
ั 0 วนั ที 1 มกราคม 2555 ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2555 ในอัตราหน่วยละ 0.85 บาท จํานวน 203,378,773.8521
หน่วย เป็ นเงิน 172,871,957.77 บาท ซึง ได้ มกี ารจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที 12 กรกฎาคม 2555
11. ข้ อมูลเกียวกับการซือ0 ขายเงินลงทุน
กองทุนฯ ได้ ซื 0อและขายเงินลงทุนระหว่างงวด โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้ เงิน สําหรับงวดสิ 0นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวนเงิน 1,119.35 ล้ านบาท และ 932.22 ล้ านบาท และสําหรับงวดสิ 0นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
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เป็ นจํานวนเงิน 1,452.71 ล้ านบาท และ 1,640.64 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 22.14 และ 18.44 ในปี
2556 และร้ อยละ 33.72 และ 38.08 ในปี 2555 ตามลําดับ สําหรับมูลค่าการซื 0อและขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างงวด
12. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการบัญชีสําหรับเครื องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี 0สินทางการเงิน
การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายของเครืองมือทางการเงินได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3
12.2 การบริ หารความเสีย งทางการเงินสําหรับเครื องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึ 0นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้ นโยบาย
การลงทุนและระบบการจัด การและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ ต ราสารอนุพันธ์ ทางการเงินเพือ
ป้องกันความเสีย ง เนืองจากไม่มีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
12.3 ความเสีย งทางด้ านอัตราดอกเบี 0ย
กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย0 ทีสําคัญอันเกี ยวเนืองกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนืองจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสัน0 และมีอตั ราดอกเบีย0 ปรับขึ 0นลงตามอัตราตลาด ความเสียงจาก
อัตราดอกเบี 0ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับตํา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี 0ยได้
ดังนี 0
บาท
อัตราดอกเบี 0ยปรับ อัตราดอกเบี 0ย
ไม่มีดอกเบี 0ย
รวม
ขึ 0นลงตามราคา
คงที
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
5,103,187,303.55
5,103,187,303.55
เงินฝากธนาคาร
91,684,407.66
91,684,407.66
เงินฝากธนาคาร
(หลักประกัน
จากการให้ ยืม
478,874,886.00
478,874,886.00
หลักทรัพย์)
ลูกหนี 0จากการลงทุน
202,183.69
15,110,666.93
15,312,850.62
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี 0ยได้
ดังนี 0

สินทรัพย์ทางการเงิ น
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี 0อืน
เงินฝากธนาคาร
(หลักประกัน
จากการให้ ยืม
หลักทรัพย์)
ลูกหนี 0จากการลงทุน

อัตราดอกเบี 0ยปรับ
ขึ 0นลงตามราคา
ตลาด

อัตราดอกเบีย0
คงที

123,415,155.96

-

249,111,237.94

-

186,332.82

-

บาท
ไม่มีดอกเบี 0ย

5,286,244,765.00
-

11,030,550.78

รวม

5,286,244,765.00
123,415,155.96

249,111,237.94
11,216,883.60

12.4 ความเสีย งจากการเปลีย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
กองทุนมีความเสีย งด้ านตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึงการเปลียนแปลงของสภาวะการลงทุนใน
ตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลีย นแปลงของราคาหุ้น โดยปั จจัยทีเข้ ามากระทบอาจแบ่งออกได้ เป็ นความเสียงทีเกิดขึน0 กับ
ตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสียงทีเกิดจากปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึง อาจจะทําให้ เกิดการ
เปลีย นแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสียงดังกล่าวให้ หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางทีกองทุนใช้ เพือช่วยลด
ความเสีย งทีเกิดจากปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้ โดยการกระจายนํา0 หนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์
และในแต่ละกลุม่ ธุรกิจให้ มคี วามเหมาะสม โดยยังคงให้ มีผลตอบแทนทีดีและไม่ให้ เกิดความเสียงมากกว่าความเสียง
ของตลาดมากจนเกินไป แต่สําหรับความเสียงทีเกิดขึ 0นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นัน0 กองทุนไม่สามารถทีขจัด
หรือลดลงได้ เนืองจากเป็ นความเสีย งขั 0นพื 0นฐานทีอ ยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี 0
12.5 ความเสีย งด้ านสภาพคล่อง
ความเสีย งด้ านสภาพคล่อง คือความเสีย งทีกองทุนอาจได้ รับความเสียหายอันสืบเนืองมาจากการทีกองทุนไม่
สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอตามความต้ องการและทันต่อเวลาที
กองทุนต้ องการใช้ เงินสดไปชําระภาระผูกพันเมือครบกําหนด
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ระยะเวลาครบกําหนดของเครืองมือทางการเงินนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี 0
ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงิ นลงทุน
เงิ นฝากธนาคาร
เงิ นฝากธนาคาร
(หลักประกัน
จากการให้ ยืม
หลักทรั พย์ )
ลูกหนี 0จากการลงทุน

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

เมือทวงถาม

5,103,187,303.55
-

ภายใน 1 ปี

91,684,407.66

478,874,886.00

-

-

-

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

-

5,103,187,303.55
91,684,407.66

-

-

-

478,874,886.00

-

-

15,312,850.62

15,312,850.62

ระยะเวลาครบกําหนดของเครืองมือทางการเงินนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี 0
ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงิ นลงทุน
เงิ นฝากธนาคาร
เงิ นฝากธนาคาร
(หลักประกัน
จากการให้ ยืม
หลักทรั พย์ )
ลูกหนี 0จากการลงทุน

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

เมือทวงถาม

5,286,244,765.00
-

123,415,155.96

249,111,237.94
-

-

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

-

5,286,244,765.00
123,415,155.96

-

-

-

249,111,237.94

-

-

11,216,883.60

11,216,883.60

12.6 มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอืนและหนีส0 นิ ทางการเงิน
ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
13. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริ หารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนือ ง และการดํารงไว้ ซงึ โครงสร้ างของทุนทีเหมาะสมเพือให้ สามารถให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขการจัดตัง0
กองทุน
14. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี 0ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกโดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเมือวันที 11 มีนาคม 2557
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)

% NAV

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวr เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.00

0.00

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
. .น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน

0.00

0.00

(ค) ตราสารที*มีอนั ดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับที*สามารถลงทุนได้ (investment grade)

0.00

0.00

(ง) ตราสารที*มีอนั ดับความน่าเชื*อืออยู่ในอันดับตํา* กว่าอันดับที*สามารลงทุนได้

0.00

0.00

5,103,187,303.55

100.86

91,709,122.74

1.81

เป็ นผู้ออก ผู้สงั* จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ .าประกัน

(investment grade) หรือตราสารที*ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื*อถือ
(จ) หุ้นสามัญ
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลรายละเอี ยดการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าตามราคาหลักทรัพย์
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดธุรกิจธนาคาร
หมวดธุรกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ* สาร
หมวดธุรกิจพาณิ ชย์
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
หมวดธุรกิ จอาหารและเครื* องดื*ม
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หมวดธุรกิจการแพทย์
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
หมวดธุรกิ จสื*อและสิง* พิมพ์
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
เงินฝาก
อืน ๆ
ทรั พย์สินอืน*
หนี .สินอืน*
มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ
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% NAV

(บาท)
5,194,896,426.29
5,103,187,303.55

102.67
100.86

1,199,563,896.00
903,945,250.00
783,346,400.00
466,032,953.55
430,453,600.00
249,006,460.00
340,808,424.00
206,177,330.00
137,099,000.00
248,617,190.00
76,073,200.00
62,063,600.00
91,709,122.74
(135,132,050.88)
494,163,021.54
(629,295,072.42)
5,059,764,375.41

23.71
17.87
15.48
9.21
8.51
4.92
6.74
4.07
2.71
4.91
1.50
1.23
1.81
(2.67)
9.77
(12.44)
100.00

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลรายละเอี ยดการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย

มูลค่ าตามราคาตลาด % of NAV
บาท

หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิ จธนาคาร

17.87%

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)

2,556,300

366,829,050.00

7.25%

ธนาคารกสิก รไทย จํากั ด (มหาชน)

1,802,600

281,205,600.00

5.56%

ธนาคารกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน)

1,437,700

255,910,600.00

5.06%

หมวดธุรกิ จวัสดุก่ อสร้ าง

8.51%

บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากั ด(มหาชน)

903,800

361,520,000.00

7.14%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํา กัด (มหาชน)

173,200

68,933,600.00

1.36%

หมวดธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

6.74%

บริ ษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากั ด (มหาชน)

3,396,056

268,288,424.00

5.30%

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

3,626,000

72,520,000.00

1.43%

หมวดธุรกิ จพาณิ ชย์
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

9.21%
6,766,000

284,172,000.00

5.62%

บริ ษัท บิกy ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํา กั ด (มหาชน)

621,350

114,328,400.00

2.26%

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

7,222,733

67,532,553.55

1.33%

หมวดธุรกิ จเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื*อสาร

15.48%

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน)

2,239,300

446,740,350.00

8.83%

บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชั*น จํา กั ด (มหาชน)

2,415,000

163,616,250.00

3.23%

บริ ษัท โทเทิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั*น จํา กั ด (มหาชน)

1,783,400

172,989,800.00

3.42%

หมวดธุรกิ จพลังงานและสาธารณูปโภค

23.71%

บริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

2,151,300

615,271,800.00

12.16%

บริ ษัท ปตท. สํา รวจและผลิตปิ โตรเลียม จํา กัด (มหาชน)

2,990,174

497,863,971.00

9.84%

บริ ษัท ไทยออยล์ จํา กัด (มหาชน)

1,536,500

86,428,125.00

1.71%

หมวดธุรกิ จสื*อและสิ*งพิมพ์
บริ ษัท บีอซี ี เวิ ลด์ จํากัด (มหาชน)
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1.50%
1,506,400

76,073,200.00

1.50%

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลรายละเอี ยดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย

มูลค่ าตามราคาตลาด % of NAV
บาท

หมวดธุรกิ จอาหารและเครื* องดื*ม

4.92%

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)

5,831,900

186,620,800.00

3.69%

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั*นแนล จํากั ด (มหาชน)

3,013,800

62,385,660.00

1.23%

หมวดธุรกิจการแพทย์
บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)

2.71%
1,166,800

137,099,000.00

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2.71%
4.07%

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒ นา จํากัด (มหาชน)

3,380,300

138,592,300.00

2.74%

บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

7,551,400

67,585,030.00

1.34%

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

4.91%

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

1,076,000

170,546,000.00

3.37%

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ .งส์ จํากั ด (มหาชน)

8,973,700

78,071,190.00

1.54%

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ

1.23%
912,700

62,063,600.00

1.23%

5,103,187,303.55 100.86%

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุน

91,709,122.74

1.81%

91,709,122.74

1.81%

5,194,896,426.29 102.67%

ทรั พย์ สินอืน

494,163,021.54

9.77%

หนีส$ ินอืน

(629,295,072.42) -12.44%

มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ

5,059,764,375.41 100.00%

จํานวนหน่ วยลงทุน

246,530,870.4759

มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิต่อหน่ วย
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20.5239

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บ จากกองทุน เปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
สําหรับระยะเวลา1 ปี ของรอบปี บัญชี 2556 ตังแต่
. วนั ที* 1 มกราคม 2556 สิ .นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2556
เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของรอบปี บัญชี 2555 ตั .งแต่วนั ที* 1 มกราคม 2555 สิ .นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2555

ค่าใช้ จา่ ยที*เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ตังแต่
. วนั ที*
1 ม.ค. 2556
ถึงวันที*
31 ธ.ค. 2556

ตั .งแต่วนั ที*
1 ม.ค. 2555
ถึงวันที*
31 ธ.ค. 2555

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

หน่วย : พันบาท

ตั .งแต่วนั ที*
1 ม.ค. 2556
ถึงวันที*
31 ธ.ค. 2556

ตั .งแต่วนั ที*
1 ม.ค. 2555
ถึงวันที*
31 ธ.ค. 2555

ร้ อยละต่อปี ของ ร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรัพย์ สิน
หน่วย : พันบาท
สุทธิ 2
สุทธิ 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (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

ค่านายทะเบียน (Registrar fee)

5,511.27

4,696.17

0.1090

0.1087

ค่าทีป* รึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายอื*น ๆ

0.00

0.00

0.0000

0.0000

70,134.69

59,761.96

1.3871

1.3833

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง$ หมด1
หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้ าซื .อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึนจากการซื
.
อ. ขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย* รายวันโดยคํานวณจากวันที* 1 มกราคม 2556 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2556
เท่ากับ 5,056,249,261.77 บาท
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย* รายวันโดยคํานวณจากวันที* 1 มกราคม 2555 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2555
เท่ากับ 4,308,312,201.87 บาท
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่านายหน้ าซื .อขายหลักทรัพย์
สําหรับระยะเวลาของรอบปี บัญชี 2556 ตังแต่
. วนั ที* 1 มกราคม 2556 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2556
ลําดับ

ชื*อบริ ษัทหลักทรัพย์

ค่านายหน้ า (บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้ า
แต่ละรายต่อ
ค่านายหน้ าทังหมด
.

1

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

332,310.41

21.42

2

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

229,800.06

14.82

3

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

94,803.94

6.11

4

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

289,517.50

18.67

5

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

107,453.10

6.93

6

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด

120,681.90

7.78

7

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

220,260.58

14.20

8

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)

156,141.54

10.07

1,550,969.03

100.00

รวมค่ านายหน้ าทัง$ หมด
ค่าใช้ จา่ ยในการซื .อขายหลักทรัพย์ที*กองทุนได้ รับ 2,125,473.52 บาท
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รายงานรายชือบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
สําหรับรอบปี บัญชี 2556 (ตังแต่
0 วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ลําดับ

รายชือบุคคลทีเกียวข้ อง

1

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

2

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล

3

กองทุนเปิ ด JUMBO25

4

กองทุนเปิ ด JUMBO25 เพือการเลี 0ยงชีพ

5

กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมได้ ทีบริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที website ของ บลจ. ที http://www.tmbam.com/v5/th/about-us-corporate-governance-type3.php หรือที website ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-statistic/link_mutual_funds.aspx

รายชือผู้จัดการกองทุน
ลําดับ
ชื*อ-สกุล
1
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
2
นายพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
3

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

4
5
6
7
8
9

นายชัชวาลย์ พงษ์ กิตติหล้ า
นายผดุง ทรงอธิ กมาศ
นายพยนต์ พงศาวรี
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
นายประพจน์ อ้ วนเจริ ญกุล
นายณัฏฐะ มหัทธนา

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที 27 ธันวาคม 2556
ไม่มี
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการที กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ใช้ บริการบุคคลอืน ๆ (Soft Commission)
บริษัททีให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทีได้ รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บมจ. หลักทรัพย์ภทั ร

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บมจ. หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปี ปฏิทินล่าสุด
การเปิ ดเผยข้ อมูลการใช้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.นโยบายการใช้ สิทธิ ออกเสียง
1.1 นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียงของผู้จดั การกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ดังนั 0นการ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงทุกครัง0 จะกระทําเพือ เป็ นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และเป็ นการ
ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการกํากับดูแลทีดีกบั บริ ษัททีกองทุนเข้ าไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการในการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1

บริษัทจัดการจะใช้ สทิ ธิออกเสียงสนับสนุนในทีประชุมในกรณีทีไม่ขดั แย้ งกับข้ อ 1.2.2

1.2.2

บริ ษทั จัดการจะใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรื องดออกเสียงในทีประชุมในกรณีดงั ต่อไปนี 0

(ก)

การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจ่ายเงินปั นผล
- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะทีม ีข้อสงสัยเกียวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปั นผลไม่สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ สําคัญ การซื 0อขายหรือให้ เช่ากิจการ การควบหรื อรวมกิจการ การจ้ าง
บริ หาร และการครอบงํากิจการ
- ไม่เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของการได้ มาหรื อการจําหน่ายทรัพย์สิน การซือ0 ขายหรือให้ เช่ากิจการ การ
ควบหรื อรวมกิจการ การจ้ างบริหาร และการครอบงํากิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ทีม า, ราคา เป็ นต้ น
- ในกรณีทีต้ องใช้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิ ดเผยความเห็นของทีปรึกษาทางการ
เงิน หรือทีปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้ วย
(ค) การแต่งตั 0งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเข้ าประชุมน้ อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม
- กรรมการจะต้ องดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอืนในขณะทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นกรรมการเกิน 10
บริ ษัท (กําหนดขึ 0นภายใต้ สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ 0นเดือนละ 1 ครัง0 )
- ในกรณีทไี ม่มีการเปิ ดเผยถึงข้ อมูลทีจําเป็ นในการพิจารณาเช่น การดํารงตําแหน่งในกรรมการบริ ษัท
อืน เป็ นต้ น
(ง)

การเปลีย นแปลงโครงสร้ างเงินทุน เช่นการเพิมทุนและการลดทุน
- ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนโดยให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน XX : XX (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม)
(พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
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- ในกรณีทีเ ป็ นการเพิมทุนโดยไม่ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและส่งผลให้ เกิด dilution เกิ น XXX% (พิจารณา
เป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนทีท ําให้ สทิ ธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้ องไม่มีการแบ่งชั 0นของผู้ถือหุ้น หรื อ
กระทําการใดๆทีท ําให้ ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- ในกรณีทีเป็ นการซื 0อหุ้นคืนจนทําให้ Free Float ตํากว่า XXX% (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่กรรมการของบริ ษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรื องการ dilution
- แผนการให้ ESOP ทัง0 แผนส่งผลให้ เกิด Dilution เกิน XX% (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทีเป็ นแผนในลักษณะทีจะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปี ให้ ESOP เกิ น XX% ของจํานวนหุ้น
ทังหมดของบริ
0
ษัท (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํากว่าราคาเฉลียของตลาด(ในช่วงเวลาทีมีการขออนุมตั ิแผน) เกิน
XX% (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทีมีเงือนไขทีเปลียนแปลงราคา Exercise Price หรื อขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากทีได้ มีการออก Option ยกเว้ นในกรณีเป็ นผลจากการเปลีย นแปลงตามปกติเช่น การเพิม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรื อ
การทํารายการทีเกียวข้ องกัน
- ในกรณีทีม ีการทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรือการทํารายการทีเกียวข้ องกัน โดยไม่มีความเห็นของทีป รึกษาทางการเงิน
(ช)

การเปลีย นประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

(ข)

การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขข้ อบังคับ
- ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อความในข้ อบังคับก่อนทีจะมีการแก้ ไขและข้ อความทีป ระสงค์จะแก้ ไข

(ซ) การแต่งตัง0 / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น Non-Audit Fee
- ผู้สอบบัญ ชีมีความสัมพันธ์ หรือความเกียวข้ องกับบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
41 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ ้นระยะยาว

- ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
(ฌ) กรณีอืนๆ ในกรณีทเี ป็ นมติทีนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้ างต้ น ผู้จดั การกองทุนจะต้ องทําการพิจารณาผลดีหรื อ
ผลเสียของเรืองดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี*ยวกับการใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที* 1 มกราคม 2556 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2556)

ลํ าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื$อบริษัท
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. บิกซี ซู เปอร์เซ็นเตอร์
บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
บมจ. กรุงเทพประกันชี วิต
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 0งส์
บมจ. ซี พี ออลล์
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. ชิน คอร์ป อเรชัน
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิช ย์
บมจ. ปูนซิ เมนต์ไทย
บมจ. ปูนซี เมนต์นครหลวง
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่ น โปรดักส์

หมายเหตุ *

ชื$อย่ อ
ADVANC
AOT
BBL
BEC
BGH
BIGC
BJC
BLA
BTS
CPALL
CPF
CPN
DTAC
HMPRO
INTUCH
IVL
KBANK
LH
MINT
PTT
PTTEP
PTTGC
SCB
SCC
SCCC
TOP
TUF

จํานวนครัง* ที$
เชิญ ประชุม*
(ครัง* )
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวนครัง* ที$
เข้ าร่ วมประชุม**
(ครัง* )
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวนครัง* ที$ล งมติตามวาระการประชุม***
สนับสนุน
คั ดค้ าน
งดออกเสี ยง
10
7
6
6
8
6
8
7
15
11
6
13
8
8
11
8
8
7
8
7
5
10
6
10
8
8
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
1
1
2
3
0
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0

หมายถึงจํา นวนครั 0งทีบริษัททีจ ัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือ หุ้น

** หมายถึงจํา นวนครั 0งทีบริษัทจัดการเข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึงจํา นวนครั 0งทีลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นการนับจํา นวนครั 0งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ จัดการลงทุนเป็ น 1 ครั 0ง
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3. รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที* 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
ลําดับ

ชื$อบริษัท

1

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส

2
3
4
5
6
7

8

9

ชื$อย่ อ

การประชุ ม / วาระการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ADVANC ประจําปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
AOT
ประจําปี 2555
การประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
BBL
ประจําปี ครัง0 ที 20
บมจ. กรุ งเทพดุสิต
การประชุมใหญ่ สามัญ
BGH
เวชการ
ประจําปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์
BJC
ครัง0 ที 1/2556
บมจ. กรุ งเทพประกัน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
BLA
ชีวิต
ประจําปี 2556
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
BTS
โฮลดิ 0งส์
ประจําปี 2556
การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น
BTS
ครัง0 ที 1/2556
การประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ
บมจ. ซีพี ออลล์
CPALL
ประจําปี 2556
การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น
CPALL
ครัง0 ที 1/2556
การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น
CPALL
ครัง0 ที 2/2556
การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
CPN
ครัง0 ที 1/2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
CPN
ประจําปี 2556
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วาระที 13 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 พิจารณาเรื อง
อืนๆ (ถ้ ามี)
วาระที 10 เรื องอืนๆ
วาระที 10 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 พิจารณาเรื อง
อืนๆ (ถ้ ามี)
วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 3 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 3 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 5 พิจารณาเรื อง
อืนๆ (ถ้ ามี)
วาระที 13 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

งด
คัดค้ าน ออก
เสียง
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

เหตุผล

ลําดับ

ชื$อบริษัท

ชื$อย่ อ

คัดค้ าน

เหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น วาระที 9 เรื องพิจารณา
0
1
ครัง0 ที 1/2556
เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที 12 พิจารณา
11 บมจ. ชิน คอร์ ปอเรชัน
INTUCH
0
1
ประจําปี 2556
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
บมจ. อินโดรามา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที 10 พิจารณา
12
IVL
0
1
เวนเจอร์ ส
ครัง0 ที 1/2556
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
การประชุมใหญ่ สามัญ
วาระที 8 พิจารณาเรื อง
13 บมจ. แลนด์ แอนด์เฮ้ าส์
LH
0
1
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 1/2556
อืนๆ (ถ้ ามี)
การประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ วาระที 8 เรื อง พิจารณา
14 บมจ. ปตท.
PTT
0
1
ประจําปี 2556
เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
บมจ. พีทีที โกลบอล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที 11 ปรึ กษา
15
PTTGC
0
1
เคมิคอล
ประจําปี 2556
กิจการอืนๆ (ถ้ ามี)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที 10 เรื อง เรื อง
16 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
SCC
0
1
ประจําปี 2556
อืนๆ (ถ้ ามี)
บมจ. ปูนซีเมนต์
การประชุมสามัญประจํ าปี วาระที 9 พิจารณาเรื อง
17
SCCC
0
1
ผู้ถือหุ้น ครัง0 ที 20
อืนๆ (ถ้ ามี)
นครหลวง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระที 9 เรื อง
18 บมจ. ไทยออยล์
TOP
0
1
ประจําปี 2556
อืนๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื องอืนๆ , เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี), เรื องพิจารณาอืนๆ (ถ้ ามี), ปรึ กษากิจการอืนๆ (ถ้ ามี) => (งดออกเสียง) เนืองจากไม่มี
รายละเอียดวาระการประชุม
10

บมจ. โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์

การประชุม / วาระการประชุม

งด
ออก
เสียง

HMPRO

4.รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงที*บริษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที* 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
ลําดับ

ชื$อบริ ษัทและความเกี$ยวข้ อง/วาระ
-
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สนับสนุ น

คัดค้ าน

งดออก
เสียง

เหตุผล

