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วนัที�  3 สิงหาคม 2558 
 
เรียน   ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุทา่น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจํารอบ 6 เดือน นบัตั 0งแต่
วนัที� 1 มกราคม  2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ของกองทนุเปิด  JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่น 
 

ตลาดหลกัทรัพย์ในช่วง 6 เดอืนที�ผ่านมา  ปรับตวัขึ 0นในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 จาก 1,497 จดุ ไปสงูสดุที� 
1,615 จดุ  แต่ปิดในเดือนมิถนุายนเพียง 1504 จดุ ในขณะที� SET50 Index ปรับขึ 0นจากต้นปี 1001 จดุ ทําจดุสงูสดุที� 1074 
จุด และลงมาปิดที� 989 จดุ ในเดือนมิถนุายน ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศสามารถฟื0นตวัได้ในช่วงต้นปีแตเ่ริ�มปรับตวัลงใน
ไตรมาสที� 2 ทั 0งจากปัจจัยภายในและภายนอก ความเชื�อมั�นเชิงบวกต่อรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา ที�มีแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ราคานํ 0ามนัในระดบัตํ�าที�จะสง่เสริมด้านการบริโภคภายในประเทศ สภาพคลอ่งสว่นเกินจากนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงิน (QE) ของญี�ป ุ่ นและยโุรป จีนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอตัรากันสํารอง (RRR) ร้อยละ 0.5 และลด
ดอกเบี 0ยลงอีกร้อยละ 0.25 ทั 0งยงัมกีระแสขา่วว่าหุ้น A-Shares จะเข้าคํานวณดชันี MSCI ทําให้หุ้นจีนกลบัมาคึกคกั 
บรรยากาศการลงทนุเริ�มเปลี�ยนไปในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา ประเด็นกรีซจะออกจากยโูรโซนกลบัมาเป็นประเดน็ถกเถียง
อีกครั 0ง เนื�องจากรัฐบาลใหม่ของกรีซไม่สามารถตกลงกบัเจ้าหนี 0ได้ในเรื�องแผนปฏิรูป ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ 10 ปี 
ปรับตวัขึ 0นสงูอยา่งรวดเร็ว เศรษฐกิจในประเทศสง่สญัญาณชะลอตวั การลงทุนและบริโภคภาคเอกชนลดลง ประกอบกบัการ
สง่ออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายภาครัฐมีความลา่ช้า และยงัเลื�อนโครงการประมลูภาครัฐออกไปเป็นปีหน้า ตลาด
หุ้นไทยจึงเริ�มแกวง่ตวัลงไปด้วย 

 
สําหรับกองทนุเปิด  JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว มผีลดําเนนิงานตั 0งแต ่1 มกราคม ถึง 30 มิถนุายน 2558 เพิ�มขึ 0น

ร้อยละ 2.07 
 

สดุท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

จากสถานการณ์การเมืองที�ยืดเยื 0อทําให้การเติบโตเศรษฐกิจในครึ�งปีแรกของปี 2557 เติบโตช้า เศรษฐกิจฟื 0น
ตวัอยา่งคอ่ยเป็นค่อยไปในครึ�งหลงัปี 2557 หลงัมีรัฐบาล พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชาเข้าบริหาร โดยรวมทั 0งปี 2557 
เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 และคาดว่าจะเตบิโตดใีนปี 2558 อย่างไรก็ดี การส่งออกกลบัไม่สู้ ดีตั 0งแต่ต้นปี 
เนื�องจากอปุสงค์ของประเทศคู่ค้าสาํคญั เช่น จีนและยโุรป ยงัไม่ฟื0นตัว การเบกิจ่ายภาครัฐลา่ช้ากว่าที�คาด  ความเชื�อมั�น
ผู้บริโภคลดลง Capital utilization ลดลง เงินเฟ้อลดตํ�าลงเมื�อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ทําให้ครึ�งแรกของปี 2558 
ตวัเลขเศรษฐกิจไมค่่อยดีนกั โดยเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2558 เตบิโตร้อยละ 3 จากที�คาดว่าจะโตร้อยละ 3.4 เมื�อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ที�ประชมุ กนง ได้ตระหนักปัญหาและลดดอกเบี 0ย 2 ครั 0ง ทั 0งหมดร้อยละ 0.50 ในช่วงต้นปี 2558 โดย
จากร้อยละ 2 มาที�ร้อยละ 1.50  เพื�อช่วยพยงุการเตบิโตของเศรษฐกิจ ปัจจุบนั สศช. ประเมินตวัเลขเศษฐกิจไทยเติบโต
เพียงร้อยละ 3-4% จากเดิมที� 3.5-4.5% ซึ�งยงัมีแนวโน้มจะประเมินให้ลดลงอกีในช่วงครึ�งหลงัปี 2558 

 
ตลาดตราสารทุน 

ตลาดหลกัทรัพย์ในช่วง 6 เดอืนที�ผา่นมา  ปรับตวัขึ 0นในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 จาก 1,497 จดุ ไปสงูสดุที� 
1,615 จุด  แตปิ่ดในเดือนมิถุนายนเพียง 1504 จดุ รวมปรับตวัขึ 0นร้อยละ 0.46 ในขณะที� SET50 Index ปรับขึ 0นจากต้นปี 
1001 จุด ทําจดุสงูสดุที� 1074 จดุ และลงมาปิดที� 989 จดุ ในเดือนมิถุนายน ปรับตวัลดลงร้อยละ 1.18 นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิครึ�งปี 2558 ประมาณ 15,667 ล้านบาท 

ตลาดหุ้นไทยและตา่งประเทศสามารถฟื0นตวัได้ในช่วงต้นปีแต่เริ�มปรับตวัลงในไตรมาสที� 2 ทั 0งจากปัจจยัภายใน
และภายนอก เริ�มจากความเชื�อมั�นเชิงบวกต่อรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา ที�มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ไว้แล้ว 
อาท ิ แผนการลงทนุในโครงสร้างพื 0นฐานตา่งๆ โดยเฉพาะการขนสง่ระบบราง การบริหารจดัการนํ 0า เศรษฐกิจดจิิตอล การ
ประมลูเครือข่าย 4G ประกอบกบัราคานํ 0ามนัในระดบัตํ�าที�จะสง่เสริมด้านการบริโภคภายในประเทศ สภาพคลอ่งสว่นเกิน
จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน(QE)ของญี�ปุ่ นและยโุรป แม้วา่ FED จะยุติโครงการ QE ไปแล้วในเดือนตลุาคม 2557 
แต่ยงัคงนโยบายดอกเบี 0ยตํ�าจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื0นตวัชดัเจน ซึ�งภายหลงัมีความมั�นใจมากขึ 0น และเลิกใช้คาํว่าอดทน ทาํ
ให้นกัวิเคราะห์เชื�อว่า FED จะปรับขึ 0นดอกเบี 0ยในครึ�งหลงัของปี 2558  ในขณะที�ธนาคารกลางยโุรปยงัคงนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายต่อเนื�อง เนื�องจากเงินเฟ้อในยโุรปอยู่ระดบัตํ�ามาก ธนาคารกลางจึงตดัสินใจทํา QE ด้วยการซื 0อพนัธบตัรรัฐบาล
และตราสารหนี 0วงเงินรวม 60,000 ล้านยโูรต่อเดือน ญี�ปุ่ นยงัคงนโยบายเพิ�มเงินเฟ้อให้ได้ร้อยละ 2 ในปี 2559 จงึยงัคง
นโยบายการเงินผอ่นคลายทั 0งคงดอกเบี 0ยตํ�าและรับซื 0อพนัธบตัร จีนลดเป้าหมาย GDP เติบโตร้อยละ 7 และกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการลดอตัรากันสํารอง (RRR) ร้อยละ 0.5 และลดดอกเบี 0ยลงอีกร้อยละ 0.25 รวมทั 0งเปิดให้กองทนุจีนลงทนุ
ในตลาดหุ้นฮ่องกงง่ายขึ 0น ทั 0งยงัมีกระแสข่าวว่าหุ้น A-Shares จะเข้าคํานวณดชันี MSCI ทําให้หุ้นจีนกลบัมาคึกคกัอย่าง
มาก อย่างไรก็ดีบรรยากาศการลงทนุเริ�มเปลี�ยนไปในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา ประเด็นกรีซจะออกจากยโูรโซนกลบัมา
เป็นประเดน็ถกเถียงอีกครั 0ง เนื�องจากรัฐบาลใหม่ของกรีซไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี 0ได้ในเรื�องแผนปฏิรูป และธนาคารกลาง
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ยุโรปอาจตดัเงินช่วยเหลอืธนาคารกรีซ ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ 10 ปี ปรับตวัขึ 0นสงูอยา่งรวดเร็ว ทาํให้ตลาดหุ้นทั�ว
โลกปรับตวัลง  เศรษฐกิจในประเทศส่งสญัญาณชะลอตวั การลงทุนและบริโภคภาคเอกชนลดลง ประกอบกบัการสง่ออกไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย กลไกที�จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ 0นอยูก่บัการเบิกจ่ายภาครัฐ ซึ�งก็มคีวามลา่ช้า และยงัเลื�อนโครงการ
ประมลูภาครัฐออกไปเป็นปีหน้า ตลาดหุ้นไทยจงึเริ�มแกวง่ตวัลงไปด้วย 

 
กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ที�มีวัตถปุระสงค์คือเน้นลงทุนเต็มอตัรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที�เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกโดยหลกัทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลกัทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยกองทนุมีผลตอบแทนเพิ�มขึ 0น
จากการลงทนุโดยทั�วไปจากปัจจยั 3 ปัจจยัได้แก่ 

1. เงินปันผลที�กองทนุได้รับจากการลงทนุ เนื�องจากเมื�อกองทนุได้รับเงินปันผลเข้ามา เงินที�ได้รับจะทําให้มลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเพิ�มขึ 0น โดยในรอบ 6 เดอืน ที�ผ่านมา กองทนุได้รับเงินปันผลทั 0งสิ 0น  103,797,037.78 
บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�กองทนุสามารถประหยดัได้ เนื�องจากกองทนุสง่คาํสั�งซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้แก ่
Broker ตามยอดสทุธิของรายการซื 0อและรายการขาย กองทนุจึงจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้กบั 
Broker ตามยอดสทุธิของรายการซื 0อและขายเท่านั 0น ในขณะที�กองทนุเก็บคา่ใช้จ่ายในการซื 0อขายหลกัทรัพย์จาก
ผู้ถือหนว่ยทั 0งที�ทํารายการซื 0อและรายการขาย ทําให้กองทุนมีรายได้จากสว่นต่างของค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยใน
รอบ 6 เดือน ที�ผา่นมา กองทนุมีรายได้จากการเก็บคา่ใช้จ่ายในการซื 0อขายของกองทนุรวมทั 0งสิ 0น  683,094.64 
บาท ในขณะที�กองทนุจ่ายค่าธรรมเนียมการซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้กบั Broker 371,611.33 บาท ดงันั 0นกองทนุรวม
จึงมีรายได้จากสว่นต่างดงักล่าวคิดเป็นเงินจํานวนทั 0งสิ 0น 311,483.31 บาท ซึ�งผลประโยชนด์งักลา่วนี 0ทําให้
กองทนุได้รับผลตอบแทนเพิ�มสงูขึ 0น 

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

 



4 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชตีั *งแต่
วันที$ 1 มกราคม 2558 ถงึวันที$ 30 มิถุนายน 2558 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ที�มีวตัถปุระสงค์คือเน้นลงทุนเต็มอตัรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที�เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกโดยหลกัทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที�จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลกัทรัพย์ในแต่ละอตุสาหกรรม (Sector) 
 
การเปลี$ยนแปลงที$เกดิขึ *นในรอบบัญชทีี$ผ่านมาเมื$อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

กองทนุมีการเปลี�ยนแปลงรายชื�อหุ้นสามญัที�ลงทนุ โดยมีรายชื�อหุ้นสามญัเข้า ใหม ่2 รายชื�อ และมีรายชื�อออก 
2 รายชื�อ ได้แก ่
รายชื�อหุ้นสามญัเข้าใหม ่
1. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน)   ตวัยอ่ BEC 
2.  บริษัท ไทยยเูนี�ยน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จํากดั (มหาชน)  ตวัยอ่ TUF 
 
รายชื�อหุ้นสามญัที�ถกูปรับออก 
1. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  ตวัยอ่ BLA 
2.  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน)       ตวัยอ่ SCCC 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *หรือ
ลกูหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี *ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

 
 
 
 



5 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดครึ�งปีบัญชีสิ %นสุดวันที� 
30 มิ.ย. 
58 

30 ธ.ค. 
57 

30 มิ.ย. 
57 

27 ธ.ค. 
56 

28 มิ.ย. 
56 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 22.0995 22.9146 20.5264 22.9999 22.7093 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย) 22.3034 22.0995 22.9146 20.5264 22.9999 

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทนุระหว่างงวดครึ*งปี +2.07% -0.33% +13.04% -9.53% +4.71% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ*งปี +0.72% +1.30% +15.49% -8.93% +5.93% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 5,937 5,605 5,060 5,102 5,243 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท) 5,823 5,937 5,605 5,060 5,102 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้านบาท) 5,836 5,683 5,038 5,242 4,250 

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -171 -40 +14 +528 -149 

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี* (Average redemption rate) 0.06% 0.04% 0.05% 0.02% 0.11% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ณ วันที� 30 มิ.ย. 58 

ย้อนหลงั 
 3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั  
1 ปี 

ย้อนหลงั  
3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (31 มี.ค. 58) (31 ธ.ค. 57) (30 มิ.ย. 57) (30 มิ.ย. 55) (11 พ.ย. 47) 

กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว +2.07% +2.07% +1.73% +25.05% +234.68% 

เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.06% +0.72% +2.03% +33.76% +243.67% 

** ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ SET50 ( SET50 Index ) 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 
 ทั .งนี .ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที*เกี*ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื*อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 

 

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00
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 350,000.00

 400,000.00

พ.ย. 47 พ.ค. 49 พ.ย. 50 พ.ค. 52 พ.ย. 53 พ.ค. 55 พ.ย. 56 ม.ิย. 58

กองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100,000 บาท 
ตั %งแต่ 11 พ.ย. 47 



7 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุน้ระยะยาว 

 

 

 
 



8 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว  

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 

บาท 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามราคายุติธรรม (ราคาทุน  4,243,120,636.47   บาท)  5,806,668,537.75 

เงินฝากธนาคาร  20,980,737.58 

เงินฝากธนาคาร - หลกัประกนัจากการให้ยืมหลกัทรัพย์  1,027,094,727.51 

ลกูหนี 0 

 จากดอกเบี 0ยค้างรับ  119,215.92  

 จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases)  1,476,000.00  

ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลกัทรัพย์ค้างรับ  984,665.21  

รวมสินทรัพย์  6,857,323,883.97  

หนี *สิน 

เจ้าหนี 0 

 จากการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption)  2,148,977.33  

เจ้าหนี 0ทรัพย์สินวางประกนัจากการให้ยมืหลกัทรัพย ์  1,025,633,220.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  6,398,486.38  

หนี 0สินอื�น  376,580.84  

รวมหนี 0สนิ  1,034,557,264.55  

สินทรัพย์สุทธ ิ  5,822,766,619.42  

สินทรัพย์สุทธ ิ:   

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ  2,610,697,536.59  

บญัชีปรับสมดุล  1,031,927,218.03  

กําไรสะสม 2,180,141,864.80  

สินทรัพย์สทุธิ (เท่ากบั 22.3034  บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน  

หน่วยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558   

261,069,753.4958  หน่วย)  5,822,766,619.42  

 

 



9 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 สิ 0นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2558 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี 0ยรับ  1,622,399.45  

 รายได้เงินปันผลรับ  103,797,037.78  

 รายได้จากการให้ยืมหลกัทรัพย์  1,731,433.00  

 รายได้อื�น  683,094.64  

 รวมรายได้  107,833,964.87  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  36,060,155.98  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  774,164.60  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  3,154,540.19  

 รวมค่าใช้จ่าย  39,988,860.77  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  67,845,104.10  

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ 120,959,583.40  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)ขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ (64,464,722.23) 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)ที�เกิดขึ 0นและที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ 56,494,861.17  

การเพิ$มขึ *นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 124,339,965.27  
 

 

 

 

 

 

 



10 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

 (บาท) 

(ก) พันธบตัรรัฐบาล ตัrวเงินคลัง พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 0.00%

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจัดตั .งขึ .น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุน - 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้สั*งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ .าประกัน

(ค) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดบัที*สามารถลงทุนได้ (investment grade) - 0.00%

(ง) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับตํ*ากว่าอันดับที*สามารถลงทุนได้ - 0.00%

(investment grade) หรือตราสารที*ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื*อถือ

(จ) หุ้นสามญั 5,806,668,537.75 99.72%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 20,982,276.46 0.36%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว

รายงานสรุปเงนิลงทุน

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2558



11 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 มูลค่าตาม

ราคาหลักทรัพย์ % NAV

 (บาท) 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 5,827,650,814.21 100.08%

หุ้นสามญั 5,806,668,537.75 99.72%

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

พลงังานและสาธารณูปโภค 1,209,735,728.50 20.78%

ธนาคาร 1,008,782,200.00 17.32%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร 887,156,325.00 15.24%

พาณิชย์ 507,076,796.25 8.71%

วัสดกุ่อสร้าง 476,892,000.00 8.19%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 421,873,400.00 7.25%

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 340,745,503.00 5.85%

การแพทย์ 337,378,450.00 5.79%

อาหารและเครื*องดื*ม 322,470,400.00 5.54%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 237,235,235.00 4.07%

สื*อและสิ*งพิมพ์ 57,322,500.00 0.98%

เงินฝากธนาคาร 20,982,276.46 0.36%

อื�นๆ (4,884,194.79) -0.08%

ทรัพย์สินอื*น 1,029,673,069.76 17.68%

หนี .สินอื*น (1,034,557,264.55) -17.77%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 5,822,766,619.42 100.00%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558



12 กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 

 

 

จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หุ้นสามัญ

พลังงานและสาธารณูปโภค 20.78%

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2,183,000 783,697,000.00 13.46%

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 3,034,174 330,724,966.00 5.68%

บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากัด (มหาชน) 1,118,050 95,313,762.50 1.64%

ธนาคาร 17.32%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 2,594,200 403,398,100.00 6.93%

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,829,100 345,699,900.00 5.94%

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1,458,900 259,684,200.00 4.46%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร 15.24%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 2,272,300 545,352,000.00 9.37%

บริษัท อินทัช โฮลดิ .งส ์จํากัด (มหาชน) 2,450,600 191,146,800.00 3.28%

บริษัท โทเทิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั*น จํากัด (มหาชน) 1,809,700 150,657,525.00 2.59%

พาณิชย์ 8.71%

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 6,865,600 317,534,000.00 5.45%

บริษัท บิzกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 630,550 121,696,150.00 2.09%

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 10,051,355 67,846,646.25 1.17%

วัสดกุ่อสร้าง 8.19%

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 917,100 476,892,000.00 8.19%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 7.25%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 1,091,800 330,815,400.00 5.68%

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ .งส ์จํากัด (มหาชน) 9,105,800 91,058,000.00 1.56%

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 5.85%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 3,446,056 238,639,378.00 4.10%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 3,679,500 102,106,125.00 1.75%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2558
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

การแพทย์ 5.79%

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากัด(มหาชน) 11,839,500 233,238,150.00 4.01%

556,900 104,140,300.00 1.79%

อาหารและเครื*องดื*ม 5.54%

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 5,917,800 142,027,200.00 2.44%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั*นแนล จํากัด (มหาชน) 3,364,620 100,938,600.00 1.73%

บริษัท ไทยยูเนี*ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์จํากัด (มหาชน) 3,647,000 79,504,600.00 1.37%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.07%

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 3,430,100 162,929,750.00 2.80%

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 8,396,100 74,305,485.00 1.28%

สื*อและสิ*งพิมพ์ 0.98%

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) 1,528,600 57,322,500.00 0.98%

รวมหุ้นสามัญ (ราคาทนุ 4,243,120,636.47 บาท) 5,806,668,537.75 99.72%

เงนิฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 9,864,486.59 0.17%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) Rating AA(tha) 11,117,789.87 0.19%

รวมเงนิฝาก 20,982,276.46 0.36%

ทรัพย์สินอื*น 1,029,673,069.76 17.68%

หนี .สินอื*น (1,034,557,264.55) -17.77%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 5,822,766,619.42 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 261,069,753.50 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 22.3034 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี 0มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด”  

เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก 

หรือคํ 0าประกนัโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือของ 

ตราสารทางการเงินขั 0นนี 0ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี 0อื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสูงสดุของประเทศไทย 

เพียงเล็กน้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงของ 

สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

การเงินเหล่านี 0มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สูงกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ตรงตามกําหนด 

ของตราสารทางการเงินเหล่านี 0มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั 0นสูงสุดในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความนา่เชื�อถือนี 0จะ 

ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สุด" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกัน และ 

โดยปกติแล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ 0าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเติมจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�นา่พอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

ความนา่เชื�อถือที�สูงกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ด ี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ 0นไปตาม 

ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั 0นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดับที�สงูกว่า 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผล 

กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 
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BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว 

ต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี 0ที�ออ่นแอลง 

เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทั 0งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนักลงทนุจะได้ 

รับความคุ้ มครองจากการผิดนดัชําระหนี 0ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดับอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี 0ที�สงูยิ�งขึ 0น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทั 0งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี 0ระยะสั 0น 

ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี 0มีความสามารถในการชําระหนี 0ระยะสั 0นในระดบัที�ยอมรับได้ 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ Moody's Rating 

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

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

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

Baa 

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

certain speculative characteristics. 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ Moody's Rating 

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

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

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

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ S&P Rating 

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

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

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

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

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ S&P Rating 

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

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

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

เครื�องบง่ชี 0พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบั 

ความเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบไุว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั 0นหลกัทั 0งนี 0 จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสญัลกัษณ์ 

ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั 0น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 ตั .งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 สิ .นสดุวนัที* 30 มิถุนายน 2558 

  ตั .งแตว่นัที* 1  ม.ค.  2558  ตั .งแตว่นัที* 1  ม.ค.  2558 

ค่าใช้จา่ยที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม  ถึงวนัที* 30 มิ.ย. 2558  ถึงวนัที* 30 มิ.ย. 2558 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 36,060.16 0.6230 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 774.16 0.0134 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 3,154.54 0.0545 

ค่าที*ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี   ไม่มี  

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื*น ๆ  0.00 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั %งหมด1 39,988.86 0.6909 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื .อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึ .นจากการซื .อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที* 30 มิถุนายน 2558  
 เท่ากบั 5,836,115,093.61 บาท 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.05 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการซื *อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธ)ิ = 0.01 ( 371,611.33 บาท) 
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ตารางแสดงค่านายหน้าซื %อขายหลักทรัพย์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 ตั .งแต่วนัที* 1  มกราคม 2558 ถึงวนัที* 30 มิถนุายน 2558 

ลําดับ ชื*อบริษัทหลกัทรัพย์ 
 ค่านายหน้า 
(บาท) 

อตัราส่วน 
ค่านายหน้าแต่ละ
รายต่อค่านายหน้า

ทั .งหมด 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 122,274.83 32.91 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส  วิคเคอร์ส  (ประเทศไทย) จํากดั 20,307.58 5.46 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 24,311.36 6.54 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 62,795.13 16.90 

5  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 85,465.64  23.00  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากัด 12,642.36 3.40 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 19,574.81 5.27 

8  บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) 24,239.62  6.52  

 รวมค่านายหน้าทั %งหมด 371,611.33 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซื .อขายหลกัทรัพย์ที*กองทนุได้รับ 683,094.64 บาท 
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รายงานรายชื$อบุคคลที$เกี$ยวข้องที$มีการทาํธุรกรรมกบักองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 (ตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558) 

ลําดับ รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 

2 กองทุนเปิด JUMBO25 

3 กองทุนเปิดทหารไทย จดัทพัลงทนุ ระยะยาว 

7 กองทุนเปิด JUMBO25 เพื�อการเลี 0ยงชีพ 

8 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที* http://www.tmbam.com เลือกหวัข้อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคล 

ที�เกี�ยวข้อง หรือที� website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 

 ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$ใช้บริการบุคคลอื$นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บล. โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 บล. ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 บล. ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 บล. เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 บล. ภทัร จํากดั (มหาชน)  ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 บล. ทิสโก้ จํากดั ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 บล. ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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ข้อมลูการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสยีงในที$ประชุมผู้ถอืหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปีปฏิทนิล่าสุด 
 
การเปิดเผยข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชมุผู้ถือหุ้น 
1.นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีง 
1.1 นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
นโยบายการใช้สทิธิออกเสียงของผู้ จัดการกองทนุจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคญั ดงันั 0นการใช้สทิธิออกเสียงทกุ
ครั 0งจะกระทําเพื�อเป็นการปกป้องและรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคญั และเป็นการช่วยสง่เสริมให้เกิดการกํากับดแูล
ที�ดีกับบริษัทที�กองทนุเข้าไปทําการลงทนุ 
1.2 หลกัเกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอของฝ่ายจดัการในการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงสนบัสนนุในที�ประชมุในกรณีที�ไม่ขดัแย้งกบัข้อ 1.2.2 
1.2.2 บริษัทจดัการจะใช้สทิธิออกเสยีงคดัค้านหรืองดออกเสยีงในที�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�ปรึกษาทางการเงินแต่ไมม่ีการเปิดเผยความเห็นของที�ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที�ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย 

(ค) การแตง่ตั 0งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกวา่ 75% ของเวลาการประชุม 

- กรรมการจะต้องดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอื�นในขณะที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นกรรมการเกิน 10 
บริษัท (กําหนดขึ 0นภายใต้สมมตฐิานว่าการประชมุกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ 0นเดือนละ 1 ครั 0ง) 

- ในกรณีที�ไมม่ีการเปิดเผยถงึข้อมลูที�จําเป็นในการพิจารณาเช่น การดาํรงตําแหน่งในกรรมการบริษัท
อื�น เป็นต้น 

(ง)  การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุ เช่นการเพิ�มทนุและการลดทนุ 

- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุโดยให้สทิธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน XX : XX (หุ้นใหม ่: หุ้นเดิม) 
(พิจารณาเป็นกรณีไป) 

- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุโดยไม่ให้สทิธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน XXX% (พิจารณา
เป็นกรณีไป) 

- ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุที�ทําให้สทิธิในการออกเสยีงลดลง เช่น ต้องไม่มกีารแบ่งชั 0นของผู้ถือหุ้น หรือ
กระทําการใดๆที�ทําให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ ถือหุ้น 
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- ในกรณีที�เป็นการซื 0อหุ้นคนืจนทําให้ Free Float ตํ�ากว่า XXX% (พิจารณาเป็นกรณีไป) 
(จ) การจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและพนกังานบริษัท 

- ไม่เปิดเผยจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื�องการ dilution 

- แผนการให้ ESOP ทั 0งแผนสง่ผลให้เกิด 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�ได้มกีารออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงตามปกตเิช่น การเพิ�ม
ทุน ฯลฯ 

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

- ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นและผู้ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้น หรือการทํารายการที�เกี�ยวข้องกนั โดยไม่มคีวามเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี�ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยวตัถปุระสงค์ของการเปลี�ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
(ซ) การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบงัคับ 

- ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบงัคบัก่อนที�จะมีการแก้ไขและข้อความที�ประสงคจ์ะแก้ไข 
(ฌ) การแตง่ตั 0ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบญัชี และการเห็นชอบคา่สอบบญัชี 

- ไม่เปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่น Non-Audit Fee 

- ผู้ สอบบญัชีมีความสมัพนัธ์หรือความเกี�ยวข้องกบับริษัทอย่างมีนยัสาํคญั 

- ผู้สอบบญัชไีมใ่ช่ผู้ตรวจสอบบญัชีที�ได้รับความเหน็ชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ 
(ญ) กรณีอื�นๆ ในกรณีที�เป็นมติที�นอกเหนือจากที�กลา่วมาข้างต้น ผู้ จัดการกองทนุจะต้องทาํการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเรื�องดงักลา่ว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นสําคญั 
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2. รายงานสรุปเกี*ยวกบัการใช้สทิธิออกเสยีงแทนกองทนุในที*ประชมุผู้ถือหุ้น (ระหว่างวนัที* 1 ม.ค.2558 – 30 ม.ิย.2558) 

   
จํานวนครั*ง

ที$ 
จํานวนครั*ง

ที$  
จํานวนครั *งที$ลงมติตามวาระการ

ประชุม*** 

ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ 
เชิญ

ประชุม* 
เข้าร่วม
ประชุม** สนับสนุน 

 คัดค้าน  
 งดออก
เสียง 

    (ครั *ง)  (ครั *ง)    

1 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 1 1 11 0 1 

2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 1 1 7 0 1 

3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 1 1 5 0 1 

4 บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ BDMS 1 1 7 0 1 

5 บมจ. บีอีซี เวิลด์ BEC 1 1 6 0 0 

6 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  BH 1 1 8 0 1 

7 บมจ. บิ�กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 1 1 7 0 1 

8 บมจ. ซีพี ออลล์  CPALL 1 1 7 0 1 

9 บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร  CPF 1 1 7 0 0 

10 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา CPN 1 1 6 0 1 

11 บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั�น DTAC 1 1 8 0 0 

12 บมจ. โกลว์ พลงังาน GLOW 1 1 7 0 1 

13 บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 1 1 11 0 1 

14 บมจ. อินทชั โฮลดิ 0งส์ INTUCH 1 1 11 0 1 

15 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  IVL 1 1 7 0 1 

16 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย KBANK 1 1 7 0 0 

17 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  LH 1 1 7 0 1 

18 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล MINT 1 1 9 0 0 

19 บมจ. ปตท. PTT 1 1 6 0 1 

20 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 1 1 6 0 0 

21 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 1 1 5 0 1 

22 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 1 1 8 0 0 

23 บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย SCC 1 1 8 0 0 

24 บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  SCCC 1 1 7 0 1 

25 บมจ. ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์  TUF 1 1 10 0 0 

หมายเหต ุ * หมายถึง จํานวนครั 0งที�บริษัทที�จดัประชุมเชิญบริษัทจดัการเข้าร่วมประชมุในฐานะผู้ถือหุ้น 
 ** หมายถึง จํานวนครั 0งที�บริษัทจดัการเข้าร่วมประชมุในฐานะผู้ถือหุ้น 

 
***    หมายถึง จํานวนครั 0งที�ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนบัจํานวนครั 0งนบัรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวม 
 ทกุธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั 0ง 
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3. รายละเอยีดการใช้สทิธิออกเสยีงคดัค้านหรืองดออกเสยีงแทนกองทนุในที*ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558) 

ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ การประชุม / วาระการประชุม 
คัด 
ค้าน 

งด 
ออก
เสียง 

เหตุผล 

1 
บมจ. แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วสิ  

 ADVANC  
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

วาระที� 14 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

0 1  

2 
บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย  

 AOT 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  

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

0 1  

3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  BBL 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั 0งที� 22 

วาระที� 9 เรื�องอื�นๆ 0 1  

4 
บมจ. กรุงเทพดสุิต 
เวชการ 

 BDMS 
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 

วาระที� 9 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี) 

0 1  

5 
บมจ. โรงพยาบาล 
บํารุงราษฎร์ 

 BH 
การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั 0งที� 22 
ประจําปี 2558 

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

0 1  

6 
บมจ. บิ�กซ ี 
ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

 BIGC 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

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

0 1  

7 บมจ. ซีพ ีออลล์  CPALL 
การประชุมผู้ ถือหุ้ น
สามญั ประจําปี 2558 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ  
(ถ้ามี) 

0 1  

8 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  CPN 
การประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2558  

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

0 1  

9 บมจ. โกลว์ พลงังาน  GLOW 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

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

0 1  

10 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ 

 HMPRO  
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

วาระที� 12 เรื�อง
พิจารณาเรื�องอื�นๆ 
(ถ้ามี) 

0 1  

11 บมจ. อินทชั โฮลดิ 0งส์  INTUCH  
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

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

0 1  

12 
บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส 

 IVL 
การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั 0งที� 1/2558 

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

0 1  

13 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์   LH 
การประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นครั 0งที�1/2558 

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

0 1  
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ลําดับ ชื$อบริษัท ชื$อย่อ การประชุม / วาระการประชุม 
คัด 
ค้าน 

งด 
ออก
เสียง 

เหตุผล 

14 บมจ. ปตท.  PTT 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 วาระที� 7 พิจารณา
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

15 
บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล 

 PTTGC 
การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 วาระที� 7 ปรึกษา
กิจการอื�นๆ (ถ้ามี) 

0 1  

16 
บมจ. ปนูซีเมนต์ 
นครหลวง 

 SCCC 
ประชุมสามัญประจําปี 
ผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 22 

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

0 1  

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

 

 

4.รายละเอยีดการใช้สทิธิออกเสยีงที*บริษัทจดัการมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2558 – 30 มิถนุายน 2558) 

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

เหตุผล 

   -     

       

 
 


