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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบปที่ผานมา
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวลงในป 2019 เนื่องจาก 1) ผลของสงครามการคาซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางเต็มที่ในป
หนา 2) แรงสงจากการขึ้นภาษีและเพิ่มการใชจายของรัฐบาลสหรัฐฯ แผวลงเรื่อยๆ และ 3) แรงกดดันจากการขึ้นภาษีการบริโภคของญี่ปุนใน
เดือน ต.ค. ในขณะที่ภาครัฐและธนาคารกลางตางมีขอจํากัดในการกระตุนเศรษฐกิจในปหนา ซึ่งทําใหเศรษฐกิจมีความเสี่ยงในขาลงมากกวา
ขาขึ้น
ในสวนของตลาดหุน เรามองวา Downside ของตลาดหุนนั้นคอนขางจํากัด หลังการปรับฐานรุนแรงในปนี้ถึง 2 ครั้ง ในชวงเดือน
ก.พ. และ ต.ค. เนื่องจาก Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรง และความกังวลตอผลกระทบของสงครามการคา ซึ่งสงผลใหระดับ Valuation ของ
ตลาดหุนทั่วโลกซึ่งเคยอยูในระดับสูงในชวงตนป 2018 ไดลดลงมาอยูที่ระดับใกลเคียงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยระยะยาว 10 ป
อยางไรก็ตาม เรามองวา การฟนตัวของตลาดหุนในปหนา จะขึ้นอยูกับแนวโนมการเติบโตของกําไร (Earnings Growth) ในปหนา
โดยเรามองวา Earnings Growth ของดัชนี S&P500 ซึ่งตลาดคาดวาจะเติบโตที่ 9% ในป 2019 (vs. +22% in 2018F) มีแนวโนมถูกปรับลดลง
เนื่องจากอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโนมหดตัวลงจากตนทุนคาจางและตนทุนการกูยืมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจาก
สงครามการคาซึ่งอาจทําใหผลกําไรของบริษัทไมเติบโตเลยในปหนา
ดังนั้นเรามองวา ป 2019 จะเปนปที่ตลาดผันผวนไมนอยไปกวาปนี้ และการลงทุนยังคงตองเปนไปอยางระมัดระวัง โดยเราปรับกล
ยุทธใหเนนลงทุนในหุนกลุม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของกําไรสม่ําเสมอไมวาจะอยูในชวงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ และเราเลือกหุนใน
กลุม Health Care เปนตัวเลือกหลักสําหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive ในป 2019 เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่สามารถทนทานตอ
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ไดดีกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวาราคาน้ํามันดิบ WTI จะฟนตัวกลับมายืนเหนือระดับ 60 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรลได
เนื่องจากปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานยังคงมีแนวโนมลดลงอีกอยางนอย 3 แสนบารเรลตอวัน ประกอบแนวโนมที่ OPEC จะ
ตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ 1 ลานบารเรลตอวัน ในการประชุม OPEC เดือน ธ.ค. ซึ่งรวมแลวจะสงผลใหตลาดน้ํามันดิบโลกรักษา
ภาวะสมดุล (Balanced oil market) ไวไดในปหนา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท (Class R) ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561) มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.62
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2561

สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

2560

43,219,430.00
1,951,378.57
41,031,568.86
2,902,569.56
43,153,568.67

สรุ ปผลการดําเนินงาน

36,834,072.42
1,221,364.51
34,723,371.60
1,326,880.99
36,483,312.66

บาท
2561

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึน้
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

409,372.69
437,207.52
846,580.21
244,769.66
973,878.02
1,575,688.57

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61

528,076.82
444,369.40
972,446.22
365,351.19
719,785.96
1,326,880.99

บาท
2561

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน R
ชนิดหนวยลงทุน A

2560

2560

43,153,568.67

36,483,312.66

10.8503
-

10.3706
-
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.3706 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2560 มาอยูที่ 10.8503 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือคิดเปน
อัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.63

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท (Class R)

2.68%

3.12%

1.33%

4.62%

4.28%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

2.74%

3.55%

1.70%

4.08%

4.21%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 30% 3) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET
Index) ในสัดสวน 20% และ 4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสัดสวน 15% และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (20%) เปน ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 20% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 41.03 ลานบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, หุนกู, หุน
สามัญ และ หนวยลงทุน ในอัตรารอยละ 21.88, 43.94, 18.94 และ 15.24 ตามลําดับ

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
ขนสงและโลจิสติกส 1.29%
บริการรับเหมากอสราง 0.96%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 0.40%
ผลิตภัณฑสวนบุคคล
และเวชภัณฑ 0.21%
การทองเที่ยวและสันทนาการ
0.41%

ธนาคาร 2.05%
วัสดุกอสราง 0.68%
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 1.05%

การแพทย 1.94%

พาณิชย 3.03%

อาหารและเครื่องดื่ม 1.40%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 1.04%

สื่อและสิ่งพิมพ 0.63%
พลังงานและสาธารณูปโภค
3.23%

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 0.62%
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท

คุณศรุต สุทธิสําแดง

คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กันยายน 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

114.90

0.32

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

11.11

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

61.28

0.17

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.11

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

11.53

0.03

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

3.65

0.01

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

4.30

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

244.77

0.68

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

92.82

0.26

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 1.61 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 2.69 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A***
Class R

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
0.000
0.321

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.000
0.363

Expense Ratio ราย Class
0.000
0.684

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)
*** ณ 30 กันยายน 2561 NAV ของ CLASS A เทากับ 0

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.92
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

43,076.92

46.411

10,166.34

10.953

9,383.92

10.110

7,401.63

7.975

4,227.44

4.555

3,406.81

3.670

3,350.45

3.610

2,655.34

2.861

2,062.36

2.222

1,923.11

2.072

5,161.53

5.561

92,815.85

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ ท
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
การจองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

43,153,568.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 37/91/61 (CB18D13B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 25/182/61 (CB18D20A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/61 (CB18D20B)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป พ.ศ.2563 (AYCAL207A)
หุนกูของบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ.2563 (BCP208A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2564 (BEM214A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (BJC206A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPALL20OB)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPF205A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2563 (CPFTH207A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (GPSC219A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (KTC218A)
หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่2/2560 ครบกําหนดไถถอนป 2563 (PS20NA)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิต้ี เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป2564 (QH213A)
หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (SPALI213A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป 2564 (TICON213A)
รวมหุนกู (Debenture)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

-

13/12/2018
20/12/2018
20/12/2018

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

5,000
3,000
1,000

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

4,987,431.65 12.16
2,991,100.44 7.29
997,049.83 2.43
8,975,581.92 21.88

11.56
6.93
2.31
20.80

2.12000 26/7/2020

AA/TRIS

1,000

994,765.72

2.43

2.31

2.13000 10/8/2020

A/TRIS

1,000

998,342.07

2.43

2.31

2.05000 5/4/2021

A/TRIS

1,000

985,234.15

2.40

2.28

2.71000 8/6/2020

A+/TRIS

1,000

1,002,909.30

2.44

2.32

2.48000 23/5/2022

A-/TRIS

3,000

2,959,560.75

7.21

6.86

5.10000 31/10/2020

A/FITCH

2,000

2,110,052.02

5.14

4.89

3.21000 13/5/2020

A+/TRIS

1,000

1,015,148.34

2.47

2.35

2.51000 15/7/2020

A+/TRIS

1,000

1,002,367.77

2.44

2.32

2.43000 24/5/2021

A+/TRIS

1,000

995,891.97

2.43

2.31

2.21000 29/9/2021

A+/FITCH

1,000

993,375.85

2.42

2.30

2.48000 11/8/2021

A+/TRIS

1,000

998,090.57

2.43

2.31

2.64000 20/11/2020

A/TRIS

1,000

1,003,057.12

2.45

2.32

2.16000 5/3/2021

A-/TRIS

1,000

988,748.73

2.41

2.29

2.09000 15/3/2021

A/TRIS

1,000

991,083.20

2.42

2.30

2.20000 14/3/2021

A/TRIS

1,000

992,482.18

2.42

2.30

18,031,109.74 43.94

41.77
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

43,153,568.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
COMMERCE
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (MONO)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

400
1,200
7,900
1,700
36,800

-

500
12,300

-

4,400
2,100

-

1,400
8,700
3,537
6,800
2,300
2,400

-

1,700
14,300

-

6,000

-

4,500
2,400
13,000
1,700
13,100

-

40,100
10,600
2,300

-

400
6,700
15,000

840,720.00
84,000.00
259,200.00
159,580.00
253,300.00
84,640.00
280,318.00
223,000.00
57,318.00
430,225.00
259,600.00
170,625.00
1,243,952.00
83,300.00
600,300.00
74,277.00
231,200.00
85,675.00
169,200.00
428,215.00
341,700.00
86,515.00
253,500.00
253,500.00
1,324,815.00
85,950.00
183,000.00
705,250.00
263,500.00
87,115.00
259,973.00
91,428.00
73,670.00
94,875.00
572,200.00
29,000.00
274,700.00
268,500.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
2.05
0.20
0.63
0.39
0.62
0.21
0.68
0.54
0.14
1.05
0.63
0.42
3.03
0.20
1.46
0.18
0.57
0.21
0.41
1.04
0.83
0.21
0.62
0.62
3.23
0.21
0.45
1.72
0.64
0.21
0.63
0.22
0.18
0.23
1.40
0.07
0.67
0.66

1.95
0.19
0.60
0.37
0.59
0.20
0.65
0.52
0.13
1.00
0.60
0.40
2.88
0.19
1.39
0.17
0.54
0.20
0.39
0.99
0.79
0.20
0.59
0.59
3.07
0.20
0.43
1.63
0.61
0.20
0.60
0.21
0.17
0.22
1.33
0.07
0.64
0.62
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

43,153,568.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
TOURISM & LEISURE
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
PERSONAL PRODUCTS & PHARMACEUTICALS
บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน) (DDD)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (UNIQ)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน (TREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน
796,888.00
13,100
272,480.00
6,600
168,300.00
1,400
260,400.00
33,700
95,708.00
167,000.00
4,000
167,000.00
85,950.00
1,800
85,950.00
166,000.00
2,000
166,000.00
393,640.00
7,600
189,240.00
14,000
204,400.00
530,550.00
8,100
530,550.00
7,773,946.00

-

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 40,400,815.67 บาท )
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

112,234
67,800
66,800
150,334

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
1.94
0.66
0.41
0.64
0.23
0.41
0.41
0.21
0.21
0.40
0.40
0.96
0.46
0.50
1.29
1.29
18.94

1.85
0.63
0.39
0.61
0.22
0.39
0.39
0.20
0.20
0.38
0.38
0.91
0.44
0.47
1.23
1.23
18.02

1,324,361.20 3.23
1,328,880.00 3.24
1,342,680.00 3.27
2,255,010.00 5.50
6,250,931.20 15.24

3.07
3.08
3.11
5.23
14.49

41,031,568.86 100.00

95.08
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

BB

43,153,568.67

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
อัตรา วันครบ
ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
ของตราสารหรือ
(บาท)
ดอกเบี้ย
อายุ
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน
มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
ในระดับเดียวกัน

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

13

สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด เชน การเลิกกองทุนรวม เปนตน ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด
(2) ในกรณีที่ขอกําหนดอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหตองมีการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน
หากการขอมติในเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนชนิดใด ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติเฉพาะ
จากผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน การคิดคาธรรมเนียมและคาใชจายของ
หนวยลงทุนแตละชนิด เปนตน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น
มีผลตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2561 เปนตนไป
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุนป 2561 : ราคาทุน 40,400,815.67 บาท)
(ราคาทุนป 2560 : ราคาทุน 34,079,039.06 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

6

5

2561

หนวย : บาท
2560

41,031,568.86

34,723,371.60

1,951,378.57
152,622.42
83,860.15
43,219,430.00

1,221,364.51
205,651.20
683,685.11
36,834,072.42

8,518.19
56,587.04
756.10
65,861.33
43,153,568.67

294,364.34
55,753.60
641.82
350,759.76
36,483,312.66

39,771,547.54

35,179,552.00

479,451.57
2,902,569.56
43,153,568.67

(23,120.33)
1,326,880.99
36,483,312.66

สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (TSRI - R)
10.8503
ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSRI - A)
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (TSRI - R)
3,977,154.7534
ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSRI - A)
3,977,154.7534
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10.3706
3,517,955.2016
3,517,955.2016
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทเงินลงทุน/อุตสาหกรรม
จํานวนหนวย
/เงินตน
ชื่อหลักทรัพย

มูลคายุติธรรม

พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทย
งวดที่ 37/91/61 (CB18D13B)
งวดที่ 25/182/61 (CB18D20A)
งวดที่ 38/91/61 (CB18D20B)
รวมพันธบัตร

5,000
3,000
1,000

4,987,431.65
2,991,100.44
997,049.83
8,975,581.92

12.16
7.29
2.43
21.88

-

13/12/2561
20/12/2561
20/12/2561

1,000

994,765.72
994,765.72

2.43
2.43

2.120

26/7/2563

1,000

998,342.07
998,342.07

2.43
2.43

2.130

10/8/2563

1,000

985,234.15
985,234.15

2.40
2.40

2.050

5/4/2564

1,000

1,002,909.30
1,002,909.30

2.44
2.44

2.710

8/6/2563

3,000

2,959,560.75
2,959,560.75

7.21
7.21

2.480

23/5/2565

2,000

2,110,052.02
2,110,052.02

5.14
5.14

5.100

31/10/2563

1,000

1,015,148.34
1,015,148.34

2.47
2.47

3.210

13/5/2563

1,000
1,000

1,002,367.77
995,891.97
1,998,259.74

2.44
2.43
4.87

2.510
2.430

15/7/2563
24/5/2564

1,000

993,375.85
993,375.85

2.42
2.42

2.210

29/9/2564

หุนกู
บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด(มหาชน)
AYCAL207A
รวม
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
BCP208A
รวม
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
BEM214A
รวม
บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
BJC206A
รวม
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
CK225A
รวม
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
CPALL20OB
รวม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน)
CPF205A
รวม
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
CPFTH207A
CPFTH215A
รวม
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด(มหาชน)
GPSC219A
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
ชื่อหลักทรัพย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
KTC218A
รวม
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
PS20NA
รวม
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน)
QH213A
รวม
บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
SPALI213A
รวม
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน)
TICON213A
รวม
รวมหุนกู
หุนสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท เบอลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด

1,000

998,090.57
998,090.57

2.43
2.43

2.480

11/8/2564

1,000

1,003,057.12
1,003,057.12

2.45
2.45

2.640

20/11/2563

1,000

988,748.73
988,748.73

2.41
2.41

2.160

5/3/2564

1,000

991,083.20
991,083.20

2.42
2.42

2.090

15/3/2564

1,000

992,482.18
992,482.18
18,031,109.74

2.42
2.42
43.94

2.200

14/3/2564

400
1,200
7,900
1,700
36,800

84,000.00
259,200.00
159,580.00
253,300.00
84,640.00

0.20
0.63
0.39
0.62
0.21

-

-

500
12,300

223,000.00
57,318.00

0.54
0.14

-

-

4,400
2,100

259,600.00
170,625.00

0.63
0.42

-

-

1,400
8,700
3,537
6,800
2,300
2,400

83,300.00
600,300.00
74,277.00
231,200.00
85,675.00
169,200.00

0.20
1.46
0.18
0.57
0.21
0.41

-

-

-

-
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
ชื่อหลักทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (MONO)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
ผลิตภัณฑสวนบุคคลและเวชภัณฑ
บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน) (DDD)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (UNIQ)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมหุนสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด

1,700
14,300

341,700.00
86,515.00

0.83
0.21

-

-

6,000

253,500.00

0.62

-

-

4,500
2,400
13,000
1,700
13,100

85,950.00
183,000.00
705,250.00
263,500.00
87,115.00

0.21
0.45
1.72
0.64
0.21

-

-

40,100
10,600
2,300

91,428.00
73,670.00
94,875.00

0.22
0.18
0.23

-

-

400
6,700
15,000

29,000.00
274,700.00
268,500.00

0.07
0.67
0.66

-

-

13,100
6,600
1,400
33,700

272,480.00
168,300.00
260,400.00
95,708.00

0.66
0.41
0.64
0.23

-

-

4,000

167,000.00

0.41

-

-

1,800

85,950.00

0.21

-

-

2,000

166,000.00

0.40

-

-

7,600
14,000

189,240.00
204,400.00

0.46
0.50

-

-

8,100

530,550.00
7,773,946.00

1.29
18.94

-

-
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
ชื่อหลักทรัพย
หนวยลงทุน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไทคอน (TREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
รวมหนวยลงทุน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,400,815.67 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

112,234
67,800

1,324,361.20
1,328,880.00

3.23
3.24

66,800
150,334

1,342,680.00
2,255,010.00
6,250,931.20

3.27
5.50
15.24

41,031,568.86

100.00

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด
-

-

-

-

-

-
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทเงินลงทุน/อุตสาหกรรม
จํานวนหนวย
ชื่อหลักทรัพย
/เงินตน
พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทย
งวดที่ 5/364/59 (CB17D07A)
งวดที่ 14/181/60 (CB17O05A)
รวมพันธบัตร
หุนกู
บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
BJC206A
รวม
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
CK197A
CK215A
รวม
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
CPALL20OB
รวม
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
DTN187A
รวม
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
KTC195A
รวม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LH18OA
รวม
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
PS20NA
รวม
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน)
QH186A
QH19NA
รวม
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
SPCG18DA
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด

1,000
2,000

997,710.73
1,999,746.88
2,997,457.61

2.87
5.76
8.63

-

7/12/2560
5/10/2560

3,000

3,064,517.88
3,064,517.88

8.83
8.83

2.710

8/6/2563

1,000
1,000

1,006,034.05
1,017,066.26
2,023,100.31

2.90
2.93
5.83

2.240
2.970

8/7/2562
26/5/2564

2,000

2,151,257.64
2,151,257.64

6.20
6.20

5.100

31/10/2563

1,000

1,004,932.91
1,004,932.91

2.89
2.89

2.160

29/7/2561

1,000

999,015.90
999,015.90

2.88
2.88

1.880

9/5/2562

2,000

2,015,404.64
2,015,404.64

5.80
5.80

2.410

8/10/2561

1,000

1,013,655.00
1,013,655.00

2.92
2.92

2.640

20/11/2563

1,000
3,000

1,007,027.49
3,027,352.41
4,034,379.90

2.90
8.72
11.62

2.710
2.580

26/6/2561
29/11/2562

1,000

1,010,720.39
1,010,720.39

2.91
2.91

2.660

16/12/2561
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
ชื่อหลักทรัพย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
THAI17OA
รวม
รวมหุนกู
หุนสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TOA)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) (BEAUTY)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (BCPG)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (VGI)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด

2,000

2,001,599.42
2,001,599.42
19,318,583.99

5.76
5.76
55.64

4.510

11/10/2560

1,100
1,000
100
15,500
1,400

205,150.00
207,000.00
6,975.00
291,400.00
214,200.00

0.59
0.60
0.02
0.84
0.62

-

-

500
14,500
1,000

250,000.00
136,300.00
24,000.00

0.72
0.39
0.07

-

-

5,200
2,900

219,700.00
223,300.00

0.63
0.64

-

-

14,300
7,700
10,340
23,800

228,800.00
513,975.00
166,474.00
290,360.00

0.66
1.48
0.48
0.84

-

-

1,500

286,500.00

0.83

-

-

700

70,000.00

0.20

-

-

3,800
25,800
1,200
29,200

73,340.00
162,540.00
489,600.00
221,920.00

0.21
0.47
1.41
0.64

-

-

25,600

147,200.00

0.42

-

-
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
ชื่อหลักทรัพย
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน) (MALEE)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (PSH)
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (SIRI)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI-W4)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (UNIQ)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมหุนสามัญ
หนวยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ (TPRIME)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
รวมหนวยลงทุน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 34,079,039.06 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม

อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

(%)
อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด

1,600

180,800.00

0.52

-

-

5,400
900
5,600
7,400

144,450.00
35,100.00
228,200.00
148,000.00

0.42
0.10
0.66
0.42

-

-

9,800
7,000

148,960.00
143,500.00

0.43
0.41

-

-

33,000

219,450.00

0.63

-

-

4,500
2,300
63,700
2,900
725

351,000.00
54,050.00
145,236.00
67,280.00
13,920.00

1.01
0.16
0.42
0.19
0.04

-

-

3,200
4,100

82,400.00
75,850.00

0.24
0.22

-

-

7,500

442,500.00
6,909,430.00

1.27
19.90

-

-

75,000
76,700

825,000.00
1,081,470.00

2.38
3.11

-

-

67,500

823,500.00

2.37

-

-

63,400
113,500

1,122,180.00
1,645,750.00
5,497,900.00

3.23
4.74
15.83

-

-

34,723,371.60

100.00
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการลงทุน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

7, 8
7
7, 8

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (TSRI - R)
ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSRI - A)
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

30/9/61

หนวย : บาท
19/10/59 - 30/9/60

409,372.69
437,207.52
846,580.21

528,076.82
444,369.40
972,446.22

114,903.45
11,107.37
61,281.79
38,000.00
19,477.05
244,769.66
601,810.55

111,169.96
10,746.46
59,290.55
40,000.00
144,144.22
365,351.19
607,095.03

987,457.37
(13,579.35)
973,878.02
1,575,688.57

75,453.42
644,332.54
719,785.96
1,326,880.99

1,575,688.57
1,575,688.57

1,326,880.99
1,326,880.99
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
30/9/61

หนวย : บาท
19/10/59 - 30/9/60

601,810.55
987,457.37
(13,579.35)
1,575,688.57

607,095.03
75,453.42
644,332.54
1,326,880.99

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายในระหวางป/งวด
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป/งวด
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

20,427,925.63
(15,333,358.19)
5,094,567.44

33,765,835.98
8,735,187.40
(7,344,591.71)
35,156,431.67

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป/งวด
สินทรัพยสุทธิตนป/งวด
สินทรัพยสุทธิปลายป/งวด

6,670,256.01
36,483,312.66
43,153,568.67

36,483,312.66
36,483,312.66

30/9/61

หนวย : หนวย
19/10/59 - 30/9/60

3,517,955.2016
1,919,006.1342
(1,459,806.5824)
3,977,154.7534

3,376,583.5572
869,836.0455
(728,464.4011)
3,517,955.2016

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป/งวด
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับ(ที่รับซื้อคืน)จากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป/งวด

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน (มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนเริ่มแรก
หนวยลงทุนตนป
บวก หนวยลงทุนที่จําหนายในระหวางป/งวด
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป/งวด
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นป/งวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
30/9/61

หนวย : บาท
19/10/59 - 30/9/60

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การจําหนายเงินลงทุน
สวนเกิน(ต่ํา)มูลคาตราสารหนี้ตดั จําหนาย
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

1,575,688.57

1,326,880.99

(74,004,679.38)
68,700,578.29
(30,218.15)
53,028.78
599,824.96
(285,846.15)
833.44
114.28
(987,457.37)
13,579.35
(4,364,553.38)

(80,907,582.14)
46,895,549.82
8,446.68
(205,651.20)
(683,685.11)
294,364.34
55,753.60
641.82
(75,453.42)
(644,332.54)
(33,935,067.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหนายหนวยลงทุนเริ่มแรก
การจําหนายหนวยลงทุนในระหวางป/งวด
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป/งวด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

20,427,925.63
(15,333,358.19)
5,094,567.44

33,765,835.98
8,735,187.40
(7,344,591.71)
35,156,431.67

730,014.06
1,221,364.51
1,951,378.57

1,221,364.51
1,221,364.51

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป/งวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป/งวด (หมายเหตุขอ 6)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายไดจากกิจกรรมลงทุน :
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป/งวด
อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป/งวด (%)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป/งวด (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป/งวด (%)
อัตราสวนรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสทุ ธิถัวเฉลี่ยระหวางป/งวด (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางป/งวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป/งวด (%) **

30/9/61

หนวย : บาท
19/10/59 - 30/9/60

10.3706

10.0000
-

0.1791
0.3048
(0.0042)
0.4797
10.8503

0.1674
0.0213
0.1819
0.3706
10.3706

4.40

3.64

43,153.57
0.68
2.37

36,483.31
1.00
2.67

93.15

33.99

ขอมูลเพิ่มเติม **
ไมนับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารในประเทศและตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงิน
ลงทุนอยางแทจริงซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หนวย : บาท
1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
กองทุ น เป ด ทิ ส โก เกษี ย ณสมาร ท จดทะเบี ย นกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมูลคาโครงการ 1,000 ลานบาท (แบงเปน100,000,000
หนวย มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กองทุนฯ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในสวนของการแบงชนิดหนวยลงทุนของกองทุน เปน 2 ชนิด ไดแก
ผูลงทุนที่ตองการรับผลตอบแทนผานการเพิ่มมูลคา
- ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSRI-A)
ของหนวยลงทุนเปนหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (TSRI-R) ผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนจากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ
โดยจะเริ่มเปดทําการขายหนวยลงทุนแบบแบงชนิดในวันที่ 3 กันยายน 2561
กองทุนฯ จะเนนลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากหรือตรา
สารเทียบเทาเงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนโครงสราง
พื้นฐาน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศที่
ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment
grade) โดย กองทุนฯ อาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ และ/หรือที่เสนอขาย
ในรูปสกุลเงินตราตางประเทศในสัดสวนไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนฯ
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศ
กองทุนฯ มีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน

2.

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2.2 เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินจึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปน
ภาษาไทย
2.3 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงิน
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกตางจากที่ประมาณการไว
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 กองทุนฯ ไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอนวันถือ
ปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารของกองทุนฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับโดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แทจริง
- เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดตั้งแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
- บัญชีสวนเกินและสวนต่ํากวามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้โดย
ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ย
- กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงิน
ลงทุน
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินลงทุนและการวัดคาเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน
ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จายเพื่อให
ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน
- กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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4.3 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนฯ เพื่อทําใหผูถือหนวยลงทุนมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรับสวนแบงจากกิจการ
ลงทุนเทาเทียมกันไมวาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
5.

กําไรสะสมจากการดําเนินงานตนป
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 19 ต.ค. 59)

607,095.03

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 19 ต.ค. 59)

75,453.42
644,332.54

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 19 ต.ค. 59)

1,326,880.99

กําไรสะสมจากการดําเนินงานตนปทั้งสิ้น
6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารประกอบดวย :อัตราดอกเบี้ยตอป (%)
2561

2560

2561

2560

726,522.72

608,753.85

0.750

0.750

1,102,707.07
122,148.78
1,951,378.57

557,610.66
55,000.00
1,221,364.51

0.370

0.370

0.375

0.375

บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รวม
7.

คาใชจาย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนฯ
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียน (รอยละตอปของ
มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ) ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้ :คาใชจา ย
นโยบายการกําหนดราคา
คาธรรมเนียมการจัดการ
ไมเกินรอยละ 2.6750 ตอป
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
ไมเกินรอยละ 0.1070 ตอป
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ไมเกินรอยละ 0.2675 ตอป
คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป/งวด กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย :ลักษณะความสัมพันธ

ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและ
นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

เปนบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน
เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุน
และนายทะเบียน

รายการระหวางกันที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
สําหรับป/งวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
นโยบายการกําหนดราคา

2561

2560

 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
รายการซื้อขายหลักทรัพย

ราคาตลาด

9,092,784.73

8,072,519.72

ดอกเบี้ยรับ

ราคาตลาด

4,225.85

2,568.63

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

114,903.45

111,169.96

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

61,281.79

59,290.55

23,860,936.30

21,433,147.64

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (ในฐานะนายหนาผูคาหลักทรัพย)
มูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ราคาตลาด

คานายหนา
ราคาตลาด
43,076.92
 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย (ในฐานะนายหนาผูคาหลักทรัพย)
มูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ราคาตลาด

86,864.00

45,285.00
243,774.00
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ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน
2561
 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
ดอกเบี้ยคางรับ
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
9.

2560

726,522.72
1,175.15

608,753.85
1,242.39

11,366.18
6,061.96

9,664.82
5,154.52

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯ ไดซื้อและขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารในประเทศและตั ๋ว สัญ ญาใชเ งิน เปน จํ า นวนเงิน 154.65 ลา นบาท (สํ า หรั บ งวดสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2560: จํานวน 127.78 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 432.20 (สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560: จํานวน 350.53 ลานบาท) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิระหวางป

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร
หรือการคา
10.1 ความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร
ความเสี่ยงที่ผูออกตราสารไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือเงินตนไดตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
พิจ ารณาการลงทุ น ในตราสารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ มี ป ระวั ติ ก ารดํ า เนิ น งานที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง นอกจากนี้
ผูจัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของตราสารอยางสม่ําเสมอ
10.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงที่กองทุนฯ ไมสามารถจําหนายตราสารนั้นๆ ไดในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ตองการ
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนฯ จะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคํานึงถึงสภาพคลองในการ
ซื้อขายกอนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปด ทิสโก เกษียณสมารท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หนวย : บาท
10.3 ความเสี่ยงดานการตลาด
โอกาสที่ ร าคาหรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง เนื่ อ งจากป จ จั ย ต า งๆ เช น
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน การปรับตัวของราคาสินคาที่เปน
ป จ จั ย ในการผลิ ต รวมถึ ง ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย อั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ของอั ต ราดอกเบี้ ย ในท อ งตลาด ซึ่ ง จะมี ผ ลให ร าคาของตราสารที่ ก องทุ น ฯ ถื อ อยู เ กิ ด ความผั น ผวนได
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนฯ จะทําการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบถึงการปรับตัวของราคา
หรือผลตอบแทนของตราสารและอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จึงทําใหกองทุนฯ มีความเสี่ยง
ดานนี้อยูในระดับต่ํา
10.4 การบริหารความเสี่ยง
กองทุน ฯ บริ หารความเสี่ ยงที่ อ าจเกิด ขึ้ นจากการลงทุน โดยกํ า หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ย ง เช น
การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
11. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

35

36

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นางดุลยรัตน ทวีผล
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

