กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรัพย์ สมดุล 80/20
(TISCO Balanced Growth Fund 80/20)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20 สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
Bond Yield เสี่ยงเพิ่มขึ้นแรงตั้งแตชวงปลายไตรมาส 3 ปนี้ (จากเดิมที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นแรงในชวงไตรมาส 4 ปนี้) และทําให
Yield Curve กลับมาชันขึ้น หลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury Department) ประกาศเตรียมออกพันธบัตรเพิ่มขึ้นในชวงครึ่ง
หลังของปนี้ ขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุน (BoJ) ตัดสินใจขยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป
เปน -0.2% ถึง +0.2% จากเดิมที่อยูระหวาง -0.1% ถึง +0.1% ซึ่งสงผลให Bond Yield ทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นตาม
ในชวง 2H2018 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเนนลงทุนในหุนกลุม Financials และ IT ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ไดประโยชนจากการ
เพิ่มขึ้นของ Bond Yield ประกอบกับมีอัตราการเติบโตของกําไร (Earnings Growth) ในระดับสูงซึ่งจะชวยชดเชยแรงกดดันที่มีตอระดับ
Valuation ได
แตหากมองไปขางหนา ในป 2019 เราคาดวา Yield Curve จะกลับมาแบนลง เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
ชะลอตัวลง ดังนั้นเราแนะนําใหนักลงทุนปรับพอรตการลงทุนแบบ “Sector Rotation” ในชวงปลายป 2018 โดยทยอยขายทํากําไรหุน
Cyclical และเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุน Defensive ซึ่งเราชอบหุนในกลุม Consumer Staples และ Health Care ซึ่งสามารถทนทานตอ
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ไดดีกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ และมักทําผลตอบแทนไดดีในยามที่ Yield Curve แบนลง
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เราคาดวาราคาน้ํามันดิบ WTI จะกลับขึ้นมาเทรดในกรอบ 70-75 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และ
คงเปาที่ระดับ 75 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ณ สิ้นป 2018 จากมุมมองที่วาตลาดน้ํามันโลกยังคงเสี่ยงที่จะตึงตัวมากขึ้นจาก Supply
Disruption ในเวเนซุเอลาและอิหราน และมองวายิ่ง OPEC เพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบเพื่อชดเชยปริมาณดังกลาวมากขึ้นเทาไหร ยิ่งทํา
ใหปริมาณการผลิตน้ํามันดิบสํารองของ OPEC ลดลงมากขึ้นเทานั้น ซึ่งสะทอนถึงความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา หากเกิด
Supply Disruption ขึ้นอีกในแหลงผลิตอื่นๆ
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20 ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) มี
การปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.79
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรัพย์ สมดุล 80/20
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ ทรัพย์ สมดุล 80/20

0.13%

-0.63%

-0.79%

3.65%

3.10%

3.28%

4.40%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.37%

-0.60%

-0.63%

3.34%

3.46%

4.08%

5.67%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอา งอิงตั้งแตวันที่ 9 ก.พ. 53 - 31 ต.ค.59 คํานวณจากคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในสัดสวน 20%
2) ดัชนีหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ BBB ขึน้ ไป (ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB up)) ในสัดสวน 80%
และเกณฑอา งอิงตั้งแตวนั ที่ 1 พ.ย.59 ถึงปจจุบนั คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในสัดสวน 20%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลทีม่ ีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 40%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดสวน 40% และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (20%) เปนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) (20%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20

คุณภัคพล วนวิทย

คุณศรุต สุทธิสําแดง

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรัพย์ สมดุล 80/20
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 กรกฎาคม 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 ทรัพย์ สมดุล 80/20
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,968.22

0.32

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

524.86

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

123.96

0.020

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

2,617.04

0.42

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

228.33

0.04

*

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) เปนจํานวนเงิน 55.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.009 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 19.84 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.64 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Pubilcation Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 40.78 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.51 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 4.58 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.85 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.56
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กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
2 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
3 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
4 ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
5 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
6 ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
7 ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
8 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
9 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
10 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
11 อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

103,057.35

45.135

29,421.00

12.885

22,242.59

9.741

13,837.04

6.060

12,065.23

5.284

11,312.38

4.955

10,514.27

4.605

9,044.47

3.961

6,715.92

2.941

4,307.82

1.887

5,813.30

2.546

228,331.37

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ทรั พย์ สมดุล 80/20
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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)







7

กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

595,417,375.03

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/2ป/2561 (BOT202B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/2ป/2561 (BOT202B)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่3/2558 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป 2562 (AP197B)
หุนกูบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป 2562 (AWN194B)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป พ.ศ.2563 (AYCAL207A)
หุนกูของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2562 (BAY193A)
หุนกูของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2562 (BAY196A)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่1/2560 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2563 (BAY203A)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่2/2560 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2563 (BAY20NA)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่1/2561 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY211A)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่2/2561 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY217A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2562 (BEM196A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2563 (BEM20OA)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BJC193A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BJC199A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (BJC206A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (BJC219A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK193B)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK198A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

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

1.34000 26/2/2020
1.34000 26/2/2020

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

17,000
6,000

16,896,111.47
5,963,333.46
22,859,444.93

2.88
1.02
3.90

2.84
1.00
3.84

3.04000 10/7/2019

A-/TRIS

8,000

8,096,679.68

1.38

1.36

4.17000 11/4/2019

AA+/FITCH

18,000

18,303,118.56

3.13

3.07

2.12000 26/7/2020

AA/TRIS

5,000

5,000,403.80

0.85

0.84

1.86000 1/3/2019

AAA/FITCH

10,000

10,012,820.70

1.71

1.68

1.96000 24/6/2019

AAA/FITCH

7,000

7,014,386.47

1.20

1.18

2.25000 29/3/2020

AAA/FITCH

10,000

10,041,879.00

1.71

1.68

1.85000 3/11/2020

AAA/FITCH

5,000

4,973,932.30

0.85

0.84

1.91000 26/1/2021

AAA/FITCH

1,000

993,678.49

0.17

0.17

2.22000 12/7/2021

AAA/FITCH

10,000

9,963,122.10

1.70

1.67

2.22000 24/6/2019

A/TRIS

19,000

19,069,852.74

3.26

3.20

2.62000 21/10/2020

A/TRIS

5,000

5,045,101.55

0.86

0.85

2.55000 24/3/2019

A+/TRIS

2,000

2,011,256.76

0.34

0.34

2.34000 7/9/2019

A+/TRIS

17,000

17,090,179.90

2.92

2.87

2.71000 8/6/2020

A+/TRIS

28,000

28,311,056.76

4.83

4.75

2.69000 7/9/2021

A+/TRIS

1,000

1,009,891.71

0.17

0.17

2.19000 7/3/2019

A-/TRIS

10,000

10,029,577.30

1.71

1.68

2.85000 7/8/2019

A-/TRIS

10,000

10,101,547.60

1.73

1.70

2.24000 3/11/2020

A-/TRIS

9,000

8,981,411.31

1.53

1.51
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กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

595,417,375.03

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (CK20NA)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 (CPALL18OB)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL193B)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL198B)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPF198A)
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)
หุนกูของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (DTN197A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (GPSC219A)
หุนกูไมมีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 4/2557 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ. 2562 (KSL198A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (KTC195A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่1/2559 ไถถอนป 2562 (LH194A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่2/2559 ไถถอนป 2562 (LH19OB)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป2563 (MINT205A)
หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2558 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป 2561 (PS18NA)
หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2560 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป 2562 (PS19NA)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
ครั้งที่4/2557 ครบกําหนดป 2562 (QH198A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
ครั้งที่2/2559 ครบกําหนดป 2562 (QH19NA)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ไถถอนป2563 (QH205A)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

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

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

2.48000 23/5/2022

A-/TRIS

19,000

18,861,710.21

3.22

3.16

4.70000 31/10/2018

A/FITCH

15,000

15,113,615.55

2.58

2.54

4.30000 27/3/2019

A/FITCH

10,000

10,166,925.60

1.74

1.71

4.25000 22/8/2019

A/FITCH

4,000

4,101,310.88

0.70

0.69

5.00000 3/8/2019

A+/TRIS

2,000

2,064,778.58

0.35

0.35

3.21000 13/5/2020

A+/TRIS

20,000

20,445,419.00

3.49

3.43

2.51000 15/7/2020

A+/TRIS

11,000

11,060,966.62

1.89

1.86

2.43000 24/5/2021

A+/TRIS

9,000

8,984,364.93

1.53

1.51

1.98000 22/7/2019

AA+/TRIS

10,000

10,018,290.10

1.71

1.68

2.21000 29/9/2021

A+/FITCH

24,000

23,947,235.28

4.09

4.02

4.25000 5/8/2019

A/TRIS

3,000

3,071,942.97

0.53

0.52

1.88000 9/5/2019

A+/TRIS

2,000

2,002,688.90

0.34

0.34

1.82000 29/4/2019

A+/TRIS

3,000

3,003,110.07

0.51

0.50

2.23000 28/10/2019

A+/TRIS

9,000

9,044,028.99

1.54

1.52

3.05000 22/5/2020

A+/TRIS

7,000

7,104,293.14

1.21

1.19

2.68000 13/11/2018

A/TRIS

1,000

1,003,236.04

0.17

0.17

2.63000 29/11/2019

A/TRIS

10,000

10,102,175.60

1.73

1.70

4.38000 8/8/2019

A-/TRIS

3,000

3,077,408.37

0.53

0.52

2.58000 29/11/2019

A-/TRIS

2,000

2,016,136.28

0.34

0.34

2.69000 11/5/2020

A-/TRIS

7,000

7,071,815.94

1.21

1.19
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กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

595,417,375.03

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ไถถอนป2563 (QH20NA)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป2564 (QH213A)
หุนกูบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (SCC21OA)
หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (SPALI202A)
หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (SPALI205A)
หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (SPALI213A)
หุนกูของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่1/2559 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ.2562 (STA195A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป 2564 (TICON213A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที1/2559 อายุ4ป1ด ครบกําหนดป พ.ศ.2563 (TLT202A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที5/2560 ไถถอนป พ.ศ.2564 (TLT211A)
หุนกูของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (TU197A)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
COMMERCE
บริษัทเบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
อัตรา
วันครบ
ของตราสารหรือ
(บาท)
ดอกเบี้ย
อายุ
เงิน สินทรัพย
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
ลงทุน
สุทธิ
สถาบัน
2.20000 21/11/2020
A-/TRIS
10,000 9,987,904.60
1.71
1.68
2.16000 5/3/2021

A-/TRIS

13,000

12,941,437.60

2.21

2.17

3.05000 1/10/2021

A+/FITCH

10,000

10,289,729.70

1.76

1.73

2.60000 17/2/2020

A/TRIS

1,000

1,010,577.16

0.17

0.17

2.59000 4/5/2020

A/TRIS

3,000

3,030,708.69

0.52

0.51

2.09000 15/3/2021

A/TRIS

6,000

5,964,491.76

1.02

1.00

2.55000 18/5/2019

BBB+/TRIS

1,000

998,677.55

0.17

0.17

2.20000 14/3/2021

A/TRIS

1,000

995,947.64

0.17

0.16

2.14000 28/2/2020

AAA/TRIS

25,000

25,078,385.25

4.28

4.21

1.96000 8/1/2021

AAA/TRIS

8,000

7,969,713.92

1.36

1.34

2.03000 20/7/2019

AA-/TRIS

20,000

20,057,966.80

3.43

3.37

446,636,890.45

76.26

75.01

18,616,850.00
4,820,400.00
5,164,600.00
1,268,750.00
2,418,700.00
2,534,000.00
2,410,400.00
4,032,000.00
4,032,000.00
9,233,975.00
5,759,600.00
3,474,375.00
15,791,614.60
2,502,300.00
7,117,500.00
857,454.60
2,437,260.00

3.17
0.82
0.88
0.22
0.41
0.43
0.41
0.69
0.69
1.57
0.98
0.59
2.70
0.43
1.21
0.15
0.42

3.13
0.81
0.87
0.21
0.41
0.43
0.40
0.68
0.68
1.55
0.97
0.58
2.65
0.42
1.20
0.14
0.41

-

23,400
23,800
17,500
127,300
18,100
1,048,000

-

9,000

-

96,800
42,500

-

43,900
94,900
49,279
165,800
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

595,417,375.03

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
ENERGY & UTILITIES
บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (MONO)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัทอมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (AMATA)
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัทควอลิต้เี ฮาส จํากัด (มหาชน) (QH)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (CK)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (UNIQ)

อัตรา
ดอกเบี้ย
-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
เงิน สินทรัพย
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
ลงทุน
สุทธิ
สถาบัน
12,800
473,600.00
0.08
0.08
38,000 2,403,500.00
0.41
0.40
7,351,450.00
1.26
1.24
30,100 6,080,200.00
1.04
1.02
22,600 1,271,250.00
0.22
0.22
1,212,750.00
0.21
0.20
29,400 1,212,750.00
0.21
0.20
22,760,935.00
3.89
3.82
114,000 2,405,400.00
0.41
0.40
62,100 1,552,500.00
0.27
0.26
75,200
485,040.00
0.08
0.08
198,800 10,188,500.00
1.74
1.71
24,300 3,365,550.00
0.57
0.57
76,100 1,111,060.00
0.19
0.19
23,000 1,845,750.00
0.32
0.31
298,700 1,807,135.00
0.31
0.30
0.34
0.33
1,973,508.00
305,700
745,908.00
0.13
0.12
26,400 1,227,600.00
0.21
0.21
1,187,375.00
0.20
0.20
29,500 1,187,375.00
0.20
0.20
9,194,990.00
1.57
1.54
88,400 2,408,900.00
0.41
0.40
29,300 2,182,850.00
0.37
0.37
77,980 2,963,240.00
0.51
0.50
100,000 1,640,000.00
0.28
0.27
6,600,560.00
1.13
1.11
119,200 1,942,960.00
0.33
0.33
92,200 2,443,300.00
0.42
0.41
12,200 2,214,300.00
0.38
0.37
8,317,163.00
1.42
1.40
54,600 1,097,460.00
0.19
0.19
47,300 3,582,975.00
0.61
0.60
365,900 1,273,332.00
0.22
0.21
19,700
468,860.00
0.08
0.08
483,300 1,894,536.00
0.32
0.32
3,520,600.00
0.60
0.59
47,800 1,266,700.00
0.22
0.21
54,900 1,174,860.00
0.20
0.20
84,300 1,079,040.00
0.18
0.18
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

595,417,375.03

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัทพรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) (PSL)
รวมหุน (Stock)

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
เงิน สินทรัพย
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
ลงทุน
สุทธิ
สถาบัน
6,402,750.00
1.09
1.08
79,800 5,286,750.00
0.90
0.89
93,000 1,116,000.00
0.19
0.19
116,196,520.60 19.84 19.52

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 580,851,435.50 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
BB

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

585,692,855.98 100.00

98.37
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งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 580,851,435.50 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับ
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

585,692,855.98
13,173,995.90
2,725,039.17
7,362,054.99
608,953,946.04

(2,000,000.00)
(11,078,991.58)
(445,318.38)
(12,261.05)
(13,536,571.01)
595,417,375.03
413,255,796.93
118,075,978.95
64,085,599.15
595,417,375.03
14.4079
41,325,579.6806
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กองทุนเปด ทิสโก ทรัพยสมดุล 80/20
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

4,944,104.97
2,525.45
2,061,082.44
7,007,712.86
(1,968,223.70)
(55,766.37)
(524,859.70)
(19,835.79)
(48,359.26)
(2,617,044.82)
4,390,668.04
1,425,893.19
(10,719,485.78)
(9,293,592.59)
(4,902,924.55)
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