รายงานประจํารอบ 6 เดือน
ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2558
ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2558

กองทุนเปิด JUMBO25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

สารบัญ
สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

1

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

2

ความเห็นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกี*ยวกับการลงทุนเพื*อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม

4

การเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ .นในรอบบัญชีที*ผ่านมาเมื*อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า

4

รายงานการลงทุนที*ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย* ในรอบปี บัญชีพร้ อมทังการดํ
.
าเนินการแก้ ไข

4

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้ อมูลทางการเงินที*สาํ คัญ

5

รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

7

งบการเงิน (ไม่ได้ ตรวจสอบ)

8

ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน

10

ค่าใช้ จ่ายที*เรี ยกเก็บจากกองทุน

17

รายงานรายชื*อบุคคลที*เกี*ยวข้ องที*มีการทําธุรกรรมกับกองทุน

19

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

19

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื*องจากการที*กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื*น (Soft Commission)

19

ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที*ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

20

วันที 3 สิงหาคม 2558
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบ 6 เดือน นับตังแต่
0
วันที 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ของกองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ปรับตัวขึ 0นในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 จาก 1,497 จุด ไปสูงสุดที
1,615 จุด แต่ปิดในเดือนมิถนุ ายนเพียง 1504 จุด ในขณะที SET50 Index ปรับขึ 0นจากต้ นปี 1001 จุด ทําจุดสูงสุดที 1074
จุด และลงมาปิ ดที 989 จุด ในเดือนมิถนุ ายน ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศสามารถฟื น0 ตัวได้ ในช่วงต้ นปี แต่เริ มปรับตัวลงใน
ไตรมาสที 2 ทังจากปั
0
จจัยภายในและภายนอก ความเชือมัน เชิงบวกต่อรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทีมีแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ราคานํ 0ามันในระดับตําทีจะส่งเสริมด้ านการบริโภคภายในประเทศ สภาพคล่องส่วนเกินจากนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงิน (QE) ของญีปนและยุ
ุ่
โรป จีนกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยการลดอัตรากันสํารอง (RRR) ร้ อยละ 0.5 และลด
ดอกเบี 0ยลงอีกร้ อยละ 0.25 ทังยั
0 งมีกระแสข่าวว่าหุ้น A-Shares จะเข้ าคํานวณดัชนี MSCI ทําให้ ห้ นุ จีนกลับมาคึกคัก
บรรยากาศการลงทุนเริมเปลีย นไปในช่วงเดือนเมษายนเป็ นต้ นมา ประเด็นกรี ซจะออกจากยูโรโซนกลับมาเป็ นประเด็นถกเถียง
อีกครัง0 เนือ งจากรัฐบาลใหม่ของกรีซไม่สามารถตกลงกับเจ้ าหนี 0ได้ ในเรืองแผนปฏิรูป ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี
ปรับตัวขึน0 สูงอย่างรวดเร็ ว เศรษฐกิจในประเทศส่งสัญญาณชะลอตัว การลงทุนและบริโภคภาคเอกชนลดลง ประกอบกับการ
ส่งออกไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายภาครัฐมีความล่าช้ า และยังเลือ นโครงการประมูลภาครัฐออกไปเป็ นปี หน้ า ตลาด
หุ้นไทยจึงเริ มแกว่งตัวลงไปด้ วย
สําหรับกองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผลหุ้นระยะยาว มีผลดําเนินงานตังแต่
0 1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน 2558 เพิม ขึ 0น
ร้ อยละ 2.07
สุดท้ ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบความไว้ วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
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 JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ภาวะเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การเมืองทียืดเยื 0อทําให้ การเติบโตเศรษฐกิจในครึงปี แรกของปี 2557 เติบโตช้ า เศรษฐกิจฟื น0
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในครึงหลังปี 2557 หลังมีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาเข้ าบริ หาร โดยรวมทังปี
0 2557
เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้ อยละ 0.7 และคาดว่าจะเติบโตดีในปี 2558 อย่างไรก็ดี การส่งออกกลับไม่ส้ ดู ีตงแต่
ั 0 ต้นปี
เนืองจากอุปสงค์ ของประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น จีนและยุโรป ยังไม่ฟืน0 ตัว การเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้ ากว่าทีค าด ความเชือมัน
ผู้บริ โภคลดลง Capital utilization ลดลง เงินเฟ้ อลดตํา ลงเมือ เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ทําให้ ครึงแรกของปี 2558
ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนกั โดยเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2558 เติบโตร้ อยละ 3 จากทีคาดว่าจะโตร้ อยละ 3.4 เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทีป ระชุม กนง ได้ ตระหนักปั ญหาและลดดอกเบี 0ย 2 ครัง0 ทังหมดร้
0
อยละ 0.50 ในช่วงต้ นปี 2558 โดย
จากร้ อยละ 2 มาทีร้อยละ 1.50 เพือช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจ ปั จจุบนั สศช. ประเมินตัวเลขเศษฐกิจไทยเติบโต
เพียงร้ อยละ 3-4% จากเดิมที 3.5-4.5% ซึงยังมีแนวโน้ มจะประเมินให้ ลดลงอีกในช่วงครึงหลังปี 2558
ตลาดตราสารทุน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 6 เดือนทีผา่ นมา ปรับตัวขึ 0นในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 จาก 1,497 จุด ไปสูงสุดที
1,615 จุด แต่ปิดในเดือนมิถุนายนเพียง 1504 จุด รวมปรับตัวขึ 0นร้ อยละ 0.46 ในขณะที SET50 Index ปรับขึน0 จากต้ นปี
1001 จุด ทําจุดสูงสุดที 1074 จุด และลงมาปิ ดที 989 จุด ในเดือนมิถุนายน ปรับตัวลดลงร้ อยละ 1.18 นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ ครึงปี 2558 ประมาณ 15,667 ล้ านบาท
ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศสามารถฟื น0 ตัวได้ ในช่วงต้ นปี แต่เริมปรับตัวลงในไตรมาสที 2 ทั 0งจากปั จจัยภายใน
และภายนอก เริมจากความเชือมัน เชิงบวกต่อรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทีมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ไว้ แล้ ว
อาทิ แผนการลงทุนในโครงสร้ างพื 0นฐานต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง การบริหารจัดการนํ 0า เศรษฐกิจดิจิตอล การ
ประมูลเครือข่าย 4G ประกอบกับราคานํ 0ามันในระดับตํา ทีจะส่งเสริมด้ านการบริโภคภายในประเทศ สภาพคล่องส่วนเกิน
จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงิ น(QE)ของญีปนุ่ และยุโรป แม้ วา่ FED จะยุติโครงการ QE ไปแล้ วในเดือนตุลาคม 2557
แต่ยงั คงนโยบายดอกเบี 0ยตําจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื น0 ตัวชัดเจน ซึง ภายหลังมีความมัน ใจมากขึ 0น และเลิกใช้ คาํ ว่าอดทน ทํา
ให้ นกั วิเคราะห์เชือว่า FED จะปรับขึนดอกเบี
0
0ยในครึงหลังของปี 2558 ในขณะทีธนาคารกลางยุโรปยังคงนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายต่อเนือง เนือ งจากเงินเฟ้ อในยุโรปอยู่ระดับตํามาก ธนาคารกลางจึงตัดสินใจทํา QE ด้ วยการซื 0อพันธบัตรรัฐบาล
และตราสารหนี 0วงเงินรวม 60,000 ล้ านยูโรต่อเดือน ญีปนยั
ุ่ งคงนโยบายเพิม เงินเฟ้อให้ ได้ ร้อยละ 2 ในปี 2559 จึงยังคง
นโยบายการเงินผ่อนคลายทัง0 คงดอกเบี 0ยตําและรับซื 0อพันธบัตร จีนลดเป้าหมาย GDP เติบโตร้ อยละ 7 และกระตุ้น
เศรษฐกิจด้ วยการลดอัตรากันสํารอง (RRR) ร้ อยละ 0.5 และลดดอกเบี 0ยลงอีกร้ อยละ 0.25 รวมทังเปิ
0 ดให้ กองทุนจีนลงทุน
ในตลาดหุ้นฮ่องกงง่ายขึ 0น ทั 0งยังมีกระแสข่าวว่าหุ้น A-Shares จะเข้ าคํานวณดัชนี MSCI ทําให้ ห้ นุ จีนกลับมาคึกคักอย่าง
มาก อย่างไรก็ดีบรรยากาศการลงทุนเริ มเปลีย นไปในช่วงเดือนเมษายนเป็ นต้ นมา ประเด็นกรีซจะออกจากยูโรโซนกลับมา
เป็ นประเด็นถกเถียงอีกครัง0 เนืองจากรัฐบาลใหม่ของกรีซไม่สามารถตกลงกับเจ้ าหนี 0ได้ ในเรื องแผนปฏิรูป และธนาคารกลาง
2 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ ้นระยะยาว

ยุโรปอาจตัดเงินช่วยเหลือธนาคารกรีซ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ 0นสูงอย่างรวดเร็ว ทําให้ ตลาดหุ้นทัว
โลกปรับตัวลง เศรษฐกิจในประเทศส่งสัญญาณชะลอตัว การลงทุนและบริ โภคภาคเอกชนลดลง ประกอบกับการส่งออกไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย กลไกทีจ ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึน0 อยูก่ บั การเบิกจ่ายภาครัฐ ซึง ก็มคี วามล่าช้ า และยังเลือ นโครงการ
ประมูลภาครัฐออกไปเป็ นปี หน้ า ตลาดหุ้นไทยจึงเริ มแกว่งตัวลงไปด้ วย
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ทีมีว ัตถุป ระสงค์คือเน้ นลงทุนเต็มอัต รา
ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย 25
บริ ษัทแรกทีเข้ าหลักเกณฑ์ในการคัด เลือกโดยหลักทรัพย์ เกณฑ์ ดัง กล่าวได้ พิจารณาถึง มูลค่าหลักทรัพ ย์ ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริ ษัท การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยกองทุนมีผลตอบแทนเพิมขึน0
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 ทีผา่ นมา กองทุนได้ รับเงินปั นผลทังสิ
0 0น 103,797,037.78
บาท
2. ค่าใช้ จา่ ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์ทกี องทุนสามารถประหยัดได้ เนืองจากกองทุนส่งคําสัง ซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ แก่
Broker ตามยอดสุทธิของรายการซือ0 และรายการขาย กองทุนจึงจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ กบั
Broker ตามยอดสุทธิของรายการซื 0อและขายเท่านัน0 ในขณะทีกองทุนเก็บค่าใช้ จ่า ยในการซื 0อขายหลักทรัพย์จาก
ผู้ถือหน่ว ยทังที
0 ทํารายการซื 0อและรายการขาย ทําให้ กองทุนมีรายได้ จากส่วนต่างของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยใน
รอบ 6 เดือน ทีผา่ นมา กองทุนมีรายได้ จากการเก็บค่าใช้ จา่ ยในการซื 0อขายของกองทุนรวมทังสิ
0 0น 683,094.64
บาท ในขณะทีกองทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการซื 0อขายหลักทรัพย์ให้ กบั Broker 371,611.33 บาท ดังนันกองทุ
0
นรวม
จึงมีรายได้ จากส่วนต่างดังกล่าวคิดเป็ นเงินจํานวนทังสิ
0 0น 311,483.31 บาท ซึง ผลประโยชน์ดงั กล่าวนี 0ทําให้
กองทุนได้ รับผลตอบแทนเพิม สูงขึ 0น
3. ค่าธรรมเนียมทีกองทุนได้ รับจากธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
เนืองจากทางกองทุนได้ มีการทําธุรกรรมให้ ยืม
หลักทรัพย์ ดังนันกองทุ
0
นรวมจึงมีรายได้ จากธุรกรรมดังกล่าว ซึง ผลประโยชน์ดงั กล่าวถือเป็ นส่วนหนึง ทีท ําให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมเพิมสูงขึ 0น
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกับการลงทุนเพื$อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตงั * แต่
วันที$ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที$ 30 มิถนุ ายน 2558
ด้ วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ทีมีวตั ถุประสงค์คือเน้ นลงทุนเต็มอัตรา
ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย 25
บริ ษัทแรกทีเข้ าหลักเกณฑ์ในการคัด เลือกโดยหลักทรัพย์ เกณฑ์ ดัง กล่าวได้ พิจารณาถึง มูลค่าหลักทรัพ ย์ ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ผลประกอบการของบริ ษัท การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศทีจะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)
การเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึน* ในรอบบัญชีท$ ผี ่ านมาเมื$อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า
กองทุนมีการเปลีย นแปลงรายชือหุ้นสามัญทีล งทุน โดยมีรายชือหุ้นสามัญเข้ า ใหม่ 2 รายชือ
2 รายชือ ได้ แก่
รายชือหุ้นสามัญเข้ าใหม่
1.
บริ ษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ตัวย่อ BEC
2.
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ตัวย่อ TUF
รายชือหุ้นสามัญทีถกู ปรับ ออก
1.
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2.
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

ตัวย่อ
ตัวย่อ

และมีรายชือออก

BLA
SCCC

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

ข้ อมูลการดําเนินการรับชําระหนีด* ้ วยทรัพย์ สินอื$น (ถ้ ามี)
ไม่มี
ข้ อมูลการบันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห* รื อสิทธิเรียกร้ องดังกล่ าวเป็ นศูนย์ ในกรณีท$ผี ้ อู อกตราสารแห่ งหนีห* รือ
ลูกหนีแ* ห่ งสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชําระหนีห* รือมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถชําระหนีไ* ด้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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ผลการดําเนินงานระหว่ างงวดครึงปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
งวดครึงปี บัญชีสิน% สุดวันที

30 มิ.ย.
58

30 ธ.ค.
57

30 มิ.ย.
57

27 ธ.ค. 28 มิ.ย.
56
56

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

22.0995

22.9146

20.5264 22.9999 22.7093

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย)

22.3034

22.0995

22.9146 20.5264 22.9999

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ*งปี

+2.07%

-0.33% +13.04%

-9.53% +4.71%

ผลตอบแทนสุทธิ ของเกณฑ์ มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ*งปี

+0.72%

+1.30% +15.49%

-8.93% +5.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

5,937

5,605

5,060

5,102

5,243

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้ านบาท)

5,823

5,937

5,605

5,060

5,102

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้ านบาท)

5,836

5,683

5,038

5,242

4,250

มูลค่าซื .อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

-171

-40

+14

+528

-149

อัตราขายคืนเฉลีย* ระหว่างงวดครึ*งปี * (Average redemption rate)

0.06%

0.04%

0.05%

0.02%

0.11%
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400,000.00
350,000.00

เปรี ยบเทียบจากเงินลงทุน 100,000 บาท
ตัง% แต่ 11 พ.ย. 47

300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00

กองทุน
50,000.00

เกณฑ์มาตรฐาน

พ.ย. 47

พ.ค. 49

พ.ย. 50

พ.ค. 52

พ.ย. 53

พ.ค. 55

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว ณ วันที 30 มิ.ย. 58
ย้ อนหลัง
ย้ อนหลัง
ย้ อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
ร้ อยละต่อปี

พ.ย. 56

ย้ อนหลัง
3 ปี

(30 มิ.ย. 57) (30 มิ.ย. 55)

มิ.ย. 58

ตั .งแต่จดั ตัง.
กองทุน

(31 มี.ค. 58)

(31 ธ.ค. 57)

(11 พ.ย. 47)

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว

+2.07%

+2.07%

+1.73%

+25.05%

+234.68%

เกณฑ์ มาตรฐาน **

+0.06%

+0.72%

+2.03%

+33.76%

+243.67%

** ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET50 ( SET50 Index )
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได้ จ ัดทํ าขึ .นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั .งนี .ผลการดําเนินงานในอดี ต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที*เกี*ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ*งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื* อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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7 กองทุนเปิ ด JUMBO25 ปั นผล หุ น้ ระยะยาว

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
งบดุล (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558
บาท
สินทรั พย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,243,120,636.47 บาท)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการให้ ยืมหลักทรัพย์

5,806,668,537.75
20,980,737.58
1,027,094,727.51

ลูกหนี 0
จากดอกเบี 0ยค้ างรับ

119,215.92

จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases)

1,476,000.00

ค่าธรรมเนียมจากการให้ ยืมหลักทรัพย์ค้ างรับ

984,665.21

รวมสินทรัพย์

6,857,323,883.97

หนีส* ิน
เจ้ าหนี 0
จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
เจ้ าหนี 0ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ ยมื หลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

2,148,977.33
1,025,633,220.00
6,398,486.38

หนี 0สินอืน

376,580.84

รวมหนี 0สิน

1,034,557,264.55

สิน ทรั พย์ สุทธิ

5,822,766,619.42

สินทรั พย์ สุทธิ :
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2,610,697,536.59

บัญชีปรับสมดุล

1,031,927,218.03

กําไรสะสม

2,180,141,864.80

สินทรัพย์สทุ ธิ (เท่ากับ 22.3034 บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
0
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558
261,069,753.4958 หน่วย)
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5,822,766,619.42

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่
0 วนั ที 1 มกราคม 2558 สิ 0นสุดวันที 30 มิถุนายน 2558
บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี 0ยรับ

1,622,399.45

รายได้ เงินปั นผลรับ

103,797,037.78

รายได้ จากการให้ ยืมหลักทรัพย์

1,731,433.00

รายได้ อนื

683,094.64

รวมรายได้

107,833,964.87

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึ 0นจากเงินลงทุน

36,060,155.98
774,164.60
3,154,540.19
39,988,860.77
67,845,104.10

120,959,583.40

รายการกําไร(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน

(64,464,722.23)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)ทีเกิดขึ 0นและทีย งั ไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน

56,494,861.17

การเพิ$มขึน* ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
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124,339,965.27

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
รายงานสรุ ปเงินลงทุน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด % NAV
(บาท)

(ก) พันธบัตรรั ฐบาล ตัrว เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

-

0.00%

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจัดตั .งขึ .น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน

-

0.00%

(ค) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถื ออยู่ในอันดับที*สามารถลงทุนได้ (investment grade)

-

0.00%

(ง) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถื ออยู่ในอันดับตํ*า กว่า อันดับที*สามารถลงทุนได้

-

0.00%

เป็ นผู้ออก ผู้สั*งจ่า ย ผู้รับรอง ผู้รั บอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ .าประกั น

(investment grade) หรื อตราสารที*ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่า เชื*อถื อ
(จ) หุ้นสามัญ
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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5,806,668,537.75

99.72%

20,982,276.46

0.36%

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ข้ อ มูลรายละเอี ยดการลงทุน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
มูลค่ าตาม
ราคาหลักทรั พย์

% NAV

(บาท)
หลักทรั พย์ หรื อ ทรัพย์ สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญ

5,827,650,814.21
5,806,668,537.75

100.08%
99.72%

พลังงานและสาธารณูปโภค

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%

วัสดุก่อสร้ าง

476,892,000.00

8.19%

ขนส่งและโลจิสติกส์

421,873,400.00

7.25%

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

340,745,503.00

5.85%

การแพทย์

337,378,450.00

5.79%

อาหารและเครื* องดื*ม

322,470,400.00

5.54%

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

237,235,235.00

4.07%

57,322,500.00

0.98%

20,982,276.46

0.36%

ทรั พย์สินอื*น

(4,884,194.79)
1,029,673,069.76

-0.08%
17.68%

หนี .สินอื*น

(1,034,557,264.55)

-17.77%

มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ

5,822,766,619.42

100.00%

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

สื*อและสิ*งพิมพ์
เงินฝากธนาคาร
อืนๆ
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณู ปโภค
บริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํา รวจและผลิตปิ โตรเลียม จํา กัด (มหาชน)

มูลค่ าตามราคาตลาด % of NAV
บาท
20.78%

2,183,000
3,034,174

783,697,000.00
330,724,966.00

13.46%
5.68%

บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํา กัด (มหาชน)
ธนาคาร

1,118,050

95,313,762.50

1.64%
17.32%

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน)

2,594,200
1,829,100

403,398,100.00
345,699,900.00

6.93%
5.94%

1,458,900

259,684,200.00

4.46%
15.24%

2,272,300
2,450,600
1,809,700

545,352,000.00
191,146,800.00
150,657,525.00

9.37%
3.28%
2.59%
8.71%

6,865,600

317,534,000.00

5.45%

630,550
10,051,355

121,696,150.00
67,846,646.25

2.09%
1.17%

ธนาคารกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ .งส์ จํา กั ด (มหาชน)
บริ ษัท โทเทิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั*น จํา กั ด (มหาชน)
พาณิ ชย์
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํา กัด (มหาชน)
บริ ษัท บิกz ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํา กั ด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)
วัสดุก่ อสร้ าง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํา กัด(มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์

8.19%
917,100

476,892,000.00

8.19%
7.25%

บริ ษัท ท่า อากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง. ส์ จํา กั ด (มหาชน)

1,091,800
9,105,800

330,815,400.00
91,058,000.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํา กัด (มหาชน)

5.68%
1.56%
5.85%

3,446,056

238,639,378.00

4.10%

3,679,500

102,106,125.00

1.75%

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํา กัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
จํานวนเงินต้ นและ
จํานวนหุ้น/หน่ วย

มูลค่ าตามราคาตลาด % of NAV
บาท

การแพทย์
บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํา กัด(มหาชน)

5.79%
11,839,500

233,238,150.00

4.01%

556,900

104,140,300.00

1.79%
5.54%

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

5,917,800

142,027,200.00

2.44%

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั*นแนล จํา กั ด (มหาชน)

3,364,620

100,938,600.00

1.73%

บริ ษัท ไทยยูเนี*ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํา กั ด (มหาชน)

3,647,000

79,504,600.00

1.37%
4.07%

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํา กัด (มหาชน)

3,430,100

162,929,750.00

2.80%

บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ า ส์ จํา กัด (มหาชน)

8,396,100

74,305,485.00

1.28%
0.98%

1,528,600

57,322,500.00

0.98%

5,806,668,537.75

99.72%

9,864,486.59

0.17%

11,117,789.87
20,982,276.46

0.19%
0.36%

ทรั พย์ส ินอื*น

1,029,673,069.76

17.68%

หนี .สินอื*น

(1,034,557,264.55) -17.77%

มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ
จํา นวนหน่ว ยลงทุน

5,822,766,619.42 100.00%
261,069,753.50

บริ ษัท โรงพยาบาลบํา รุ งราษฎร์ จํา กัด (มหาชน)
อาหารและเครื* องดื*ม

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สื*อและสิ*งพิมพ์
บริ ษัท บีอซี ี เวิ ลด์ จํา กัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 4,243,120,636.47 บาท)
เงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน) Rating AA(tha)
รวมเงินฝาก

มูลค่า ทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่ว ย
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22.3034

คํา อธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะกลางและยาวมีอายุตงั * แต่ 1 ปี ขึน* ไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ Fitch Ratings
0 งสุดของอันดับความน่าเชือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชือถือนี 0มีความเสียง “น้ อยทีสุด”
AAA(tha) ระดับความน่าเชือถือขันสู
เมือเปรี ยบเที ยบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกําหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินทีออก
หรื อคํ า0 ประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)

ระดับความน่าเชือถือขันสู
0 งมากเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชือถือของ
ตราสารทางการเงินขันนี
0 0ต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี 0อืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือขันสู
0 งสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้ อย

A(tha)

ระดับความน่าเชือถือขั 0นสูงเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลียนแปลงของ
สถานการณ์ หรื อสภาพทางเศรษฐกิ จอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ ตรงตามกําหนดของตราสารทาง
การเงินเหล่านี 0มากกว่าตราสารอืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในประเภททีสูงกว่า

0
อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ มากว่า
BBB(tha) ระดับความน่าเชือถือขันปานกลางเมื
การเปลียนแปลงของสถานการณ์ หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ ตรงตามกําหนด
ของตราสารทางการเงินเหล่านี 0มากกว่าตราสารอืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในประเภททีสงู กว่า
สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะสัน* มีอายุต$าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบัน จัดอันดับความน่ าเชื$อถือ FitchRatings
0 งสุดในการชําระหนี ต0 ามเงื อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อ
F1(tha) ระดับความสามารถขันสู
ตราสารอืน ๆ ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชือถือภายในประเทศซึงกําหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชือถือนี 0จะ
ยอมให้ สําหรับอันดับความน่าเชือถือทีมีความเสียง "น้ อยทีสุด" เมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอืนในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้ ว จะกําหนดให้ กบั ตราสารทางการเงินทีออกหรื อคํา0 ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทีมีระดับความน่าเชือถื อสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ "+" แสดงไว้ เพิมเติมจากอันดับความน่าเชือถือทีกําหนด
F2(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงือนไขทางการเงิ นตามกําหนดเวลาในระดับทีนา่ พอใจเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรื อตราสารอืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทีได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีสูงกว่า

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงือนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมือเปรี ยบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืน ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถื อดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ 0นไปตาม
ความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสันมากกว่
0
าตราสารทีได้ รับการจัดอันดับทีสงู กว่า

คํา อธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะกลางและยาวมีอายุตงั * แต่ 1 ปี ขึน* ไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ TRIS Rating
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสียงตําทีสดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สูงสุด และได้ รับผล
AAA
กระทบน้ อยมากจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ
AA

มีความเสียงตํามาก บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคื นเงินต้ นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับ AAA

A

มีความเสียงในระดับตํา บริ ษัทมี ความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับสูงกว่า
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BBB

มีความเสียงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ ทีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี 0ทีออ่ นแอลง
เมือเทียบกับอันดับเครดิตที อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ร* ะยะสัน* มีอายุต$าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบัน จัดอันดับความน่ าเชื$อถือ TRIS Rating
ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทังทางด้
0
านการตลาดและการเงินทีแ ข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องทีดีมากและนักลงทุนจะได้
T1
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี 0ทีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอืน ผู้ออกตราสารทีได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึง มีเครื องหมาย "+" ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชําระหนี 0ทีสงู ยิงขึ 0น
T2

ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทังทางด้
0
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนีร0 ะยะสัน0
ในระดับทีน่าพอใจ

T3

ผู้ออกตราสารหนี 0มีความสามารถในการชํ าระหนี 0ระยะสั 0นในระดับทียอมรับได้

คํา อธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะกลางและยาวมีอายุตงั * แต่ 1 ปี ขึน* ไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ Moody's Rating
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
Aaa
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.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
possess

Baa

certain speculative characteristics.
สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะสัน* มีอายุต$าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบัน จัดอันดับความน่ าเชื$อถือ Moody's Rating
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
P1
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.

คํา อธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะกลางและยาวมีอายุตงั * แต่ 1 ปี ขึน* ไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AAA
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.

สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร* ะยะสัน* มีอายุต$าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบัน จัดอันดับความน่ าเชื$อถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A1
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 องบ่งชี 0พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ ตอ่ จากอันดับความน่าเชือถือทุกอันดับ เพือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับ
ความเชือถือระดับสากล เครื องหมาย "+" หรื อ "-" อาจจะถูกระบุไว้ เพิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชือถือสําหรับประเทศหนึงๆ เพือแสดง
สถานะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชือถื อขันหลั
0 กทัง0 นี 0 จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ ายดังกล่าวสําหรับอันดับความ
น่าเชื อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรื ออันดับทีตํากว่า "CCC(tha)" สําหรับอันดับความน่าเชือถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์
ต่อท้ ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชือถือในระยะสัน0 นอกเหนือจาก "F1(tha)"
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผลหุ้นระยะยาว
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บัญชี 2558 ตั .งแต่วนั ที* 1 มกราคม 2558 สิ .นสุดวันที* 30 มิถุนายน 2558
ตังแต่
. วนั ที* 1 ม.ค. 2558

ตังแต่
. วนั ที* 1 ม.ค. 2558

ค่าใช้ จา่ ยทีเ* รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที* 30 มิ.ย. 2558

ถึงวันที* 30 มิ.ย. 2558

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

ร้ อยละของ

หน่วย : พันบาท

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

36,060.16

0.6230

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)

774.16

0.0134

ค่านายทะเบียน (Registrar fee)

3,154.54

0.0545

ค่าทีป* รึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายอื*น ๆ

0.00

0.0000

39,988.86

0.6909

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง% หมด1
หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้ าซื .อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึนจากการซื
.
อ. ขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย* รายวันโดยคํานวณจากวันที* 1 มกราคม 2558 ถึงวันที* 30 มิถุนายน 2558
เท่ากับ 5,836,115,093.61 บาท
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.05

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ* ขายหลักทรัพย์ (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ า ทรัพย์ สิน สุทธิ) = 0.01 ( 371,611.33 บาท)
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ตารางแสดงค่ านายหน้ าซือ% ขายหลักทรัพย์
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บัญชี 2558 ตั .งแต่วนั ที* 1 มกราคม 2558 ถึงวันที* 30 มิถนุ ายน 2558

ลําดับ

ชื*อบริ ษัทหลักทรัพย์

ค่านายหน้ า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้ าแต่ละ
รายต่อค่านายหน้ า
ทัง. หมด

1

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

122,274.83

32.91

2

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

20,307.58

5.46

3

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

24,311.36

6.54

4

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

62,795.13

16.90

5

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

85,465.64

23.00

6

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด

12,642.36

3.40

7

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

19,574.81

5.27

8

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)

24,239.62

6.52

รวมค่ านายหน้ าทัง% หมด

371,611.33

100.00

ค่าใช้ จา่ ยในการซื .อขายหลักทรัพย์ที*กองทุนได้ รับ
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683,094.64

บาท

รายงานรายชื$อบุคคลที$เกี$ยวข้ องที$มีการทําธุรกรรมกับกองทุน เปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บัญชี 2558 (ตั 0งแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558)
ลําดับ

รายชือบุคคลทีเกียวข้ อง

1

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

2

กองทุนเปิ ด JUMBO25

3

กองทุนเปิ ดทหารไทย จัดทัพลงทุน ระยะยาว

7

กองทุนเปิ ด JUMBO25 เพือการเลี 0ยงชีพ

8

กองทุนเปิ ด JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมได้ ทีบริ ษัทจัดการโดยตรง
หรื อที website ของ บลจ. ที http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php
หรื อที* http://www.tmbam.com เลือกหัวข้ อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล
ทีเกียวข้ อง หรือที website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelinkstatistic/link_mutual_funds.aspx
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที 30 มิถุนายน 2558
ไม่มี
การรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$ใช้ บริการบุคคลอื$น ๆ (Soft Commission)
บริษัททีให้ ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทีได้ รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บล. ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บล. อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บล. ทิสโก้ จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ข้ อมูลการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงในที$ประชุมผู้ถอื หุ้น ในนามกองทุนรวมในรอบปี ปฏิทนิ ล่ าสุด
การเปิ ดเผยข้ อมูลการใช้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการใช้ สทิ ธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ดังนันการใช้
0
สทิ ธิออกเสียงทุก
ครัง0 จะกระทําเพือเป็ นการปกป้ องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และเป็ นการช่วยส่งเสริมให้ เกิดการกํากับดูแล
ทีดีกับบริษัททีก องทุนเข้ าไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการในการใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริ ษัทจัดการจะใช้ สิทธิ ออกเสียงสนับสนุนในทีประชุมในกรณีทีไม่ขดั แย้ งกับข้ อ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้ 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 อการจําหน่ายทรัพย์ สิน การซื 0อขายหรื อให้ เช่ากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจ้ างบริหาร และการครอบงํากิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ทีม า, ราคา เป็ นต้ น
- ในกรณีทตี ้ 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 การดํารงตําแหน่งในกรรมการบริษัท
อืน เป็ นต้ น
(ง) การเปลีย นแปลงโครงสร้ างเงินทุน เช่นการเพิมทุนและการลดทุน
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนโดยให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน XX : XX (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม)
(พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนโดยไม่ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมและส่งผลให้ เกิด dilution เกิน XXX% (พิจารณา
เป็ นกรณี ไป)
- ในกรณีทเี ป็ นการเพิมทุนทีท ําให้ สทิ ธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้ องไม่มกี ารแบ่งชันของผู
0
้ ถือหุ้น หรื อ
กระทําการใดๆทีทําให้ ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
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- ในกรณีทีเป็ นการซื 0อหุ้นคืนจนทําให้ Free Float ตํากว่า XXX% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่กรรมการของบริ ษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรืองการ dilution
- แผนการให้ ESOP ทังแผนส่
0
งผลให้ เกิด Dilution เกิน XX% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
- ในกรณีทีเป็ นแผนในลักษณะทีจะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปี ให้ ESOP เกิน XX% ของจํานวนหุ้น
ทังหมดของบริ
0
ษัท (พิจารณาเป็ นกรณี ไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํากว่าราคาเฉลียของตลาด(ในช่วงเวลาทีม ีการขออนุมตั ิแผน) เกิน
XX% (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
- ในกรณีทมี ีเงือนไขทีเปลีย นแปลงราคา Exercise Price หรื อขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากทีได้ มกี ารออก Option ยกเว้ นในกรณีเป็ นผลจากการเปลีย นแปลงตามปกติเช่น การเพิม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรื อ
การทํารายการทีเกียวข้ องกัน
- ในกรณีทมี ีการทําธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรือการทํารายการทีเกียวข้ องกัน โดยไม่มคี วามเห็นของทีป รึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลีย นประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
(ซ) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
- ไม่เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขข้ อบังคับ
- ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อความในข้ อบังคับก่อนทีจะมีการแก้ ไขและข้ อความทีประสงค์จะแก้ ไข
(ฌ) การแต่งตัง0 / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น Non-Audit Fee
- ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ หรือความเกียวข้ องกับบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
- ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
(ญ) กรณีอืนๆ ในกรณีทเี ป็ นมติทีนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้ างต้ น ผู้จดั การกองทุนจะต้ องทําการพิจารณาผลดีหรื อ
ผลเสียของเรืองดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกี*ยวกับการใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที* 1 ม.ค.2558 – 30 มิ.ย.2558)
จํานวนครั ง* จํานวนครั ง*
จํานวนครั ง* ที$ลงมติตามวาระการ
ที$
ที$
ประชุม***
เชิญ
เข้ าร่ วม
งดออก
คัดค้ าน
ลําดับ
ชื$อบริษัท
ชื$อย่ อ
ประชุม*
ประชุม** สนั บสนุ น
เสียง
(ครั ง* )
(ครั ง* )
1
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
ADVANC
1
1
11
0
1
2
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
AOT
1
1
7
0
1
3
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
BBL
1
1
5
0
1
4
บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
BDMS
1
1
7
0
1
5
บมจ. บีอีซี เวิลด์
BEC
1
1
6
0
0
6
บมจ. โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
BH
1
1
8
0
1
7
บมจ. บิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
BIGC
1
1
7
0
1
8
บมจ. ซีพี ออลล์
CPALL
1
1
7
0
1
9
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร
CPF
1
1
7
0
0
10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
CPN
1
1
6
0
1
11
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน
DTAC
1
1
8
0
0
12
บมจ. โกลว์ พลังงาน
GLOW
1
1
7
0
1
13
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
HMPRO
1
1
11
0
1
14
บมจ. อินทัช โฮลดิ 0งส์
INTUCH
1
1
11
0
1
15
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
IVL
1
1
7
0
1
16
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
KBANK
1
1
7
0
0
17
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
LH
1
1
7
0
1
18
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
MINT
1
1
9
0
0
19
บมจ. ปตท.
PTT
1
1
6
0
1
20
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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. ปูนซิเมนต์ไทย
SCC
1
1
8
0
0
24
บมจ. ปูนซีเมนต์ นครหลวง
SCCC
1
1
7
0
1
25
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
TUF
1
1
10
0
0
หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัททีจ ดั ประชุมเชิญบริ ษัทจัดการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถื อหุ้น
** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีบริ ษัทจัดการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึง จํานวนครัง0 ทีลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจํ านวนครัง0 นับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็ น 1 ครัง0
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3. รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงคัดค้ านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที*ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที* 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558)
ลําดับ
1
2

ชื$อบริษัท
บมจ. แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วสิ
บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย

ชื$อย่ อ
ADVANC
AOT

3

บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

BBL

4

บมจ. กรุ งเทพดุสิต
เวชการ

BDMS

5

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์

BH

6

บมจ. บิกซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

BIGC

7

บมจ. ซีพี ออลล์

CPALL

8

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN

9

บมจ. โกลว์ พลังงาน

GLOW

10

บมจ. โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์

HMPRO

11

บมจ. อินทัช โฮลดิ 0งส์

INTUCH

12

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส

IVL

13

บมจ. แลนด์ แอนด์เฮ้ าส์

LH
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คัด
ค้ าน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

1

วาระที 9 เรื องอืนๆ

0

1

วาระที 9 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)

0

1

วาระที 10 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

การประชุ ม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี
ครัง0 ที 22
การประชุมใหญ่ สามัญ
ประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 22
ประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจําปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถื อ
หุ้นประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง0 ที 1/2558
การประชุมใหญ่ สามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที1/2558

วาระที 14 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

วาระที 8 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 เรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 12 เรื อง
พิจารณาเรื องอืนๆ
(ถ้ ามี)
วาระที 12 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 9 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระที 8 พิจารณา
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชื$อบริษัท

ชื$อย่ อ

คัด
ค้ าน

การประชุ ม / วาระการประชุม

งด
ออก
เสียง

เหตุผล

การประชุมสามัญ
วาระที 7 พิจารณา
0
1
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
บมจ. พีทีที โกลบอล
การประชุมสามัญ
วาระที 7 ปรึกษา
15
PTTGC
0
1
เคมิคอล
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 กิจการอืนๆ (ถ้ ามี)
บมจ. ปูนซีเมนต์
ประชุมสามัญประจําปี
วาระที 8 พิจารณา
16
SCCC
0
1
นครหลวง
ผู้ถือหุ้นครัง0 ที 22
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื องอืนๆ , เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี), เรื องพิจารณาอืนๆ (ถ้ ามี), ปรึ กษากิจการอืนๆ (ถ้ ามี) => (งดออกเสียง) เนืองจากไม่มี
รายละเอียดวาระการประชุม
14

บมจ. ปตท.

PTT

4.รายละเอียดการใช้ สทิ ธิออกเสียงที*บริษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที* 1 มกราคม 2558 – 30 มิถนุ ายน 2558)
ลําดับ

ชื$อบริษัทและความเกี$ยวข้ อง/วาระ
-
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สนั บสนุ น

คัดค้ าน

งดออก
เสียง

เหตุผล

