กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
(TISCO China Linked Complex Return Fund 5)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5 สําหรับระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานได
ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผา นมา
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวลงในป 2019 เนื่องจาก 1) ผลของสงครามการคาซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางเต็มที่ใน
ปหนา 2) แรงสงจากการขึ้นภาษีและเพิ่มการใชจายของรัฐบาลสหรัฐฯ แผวลงเรื่อยๆ และ 3) แรงกดดันจากการขึ้นภาษีการบริโภคของ
ญี่ปุนในเดือน ต.ค. ในขณะที่ภาครัฐและธนาคารกลางตางมีขอจํากัดในการกระตุนเศรษฐกิจในปหนา ซึ่งทําใหเศรษฐกิจมีความเสี่ยงใน
ขาลงมากกวาขาขึ้น
ในสวนของตลาดหุน เรามองวา Downside ของตลาดหุนนั้นคอนขางจํากัด หลังการปรับฐานรุนแรงในปนี้ถึง 2 ครั้ง ในชวง
เดือน ก.พ. และ ต.ค. เนื่องจาก Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรง และความกังวลตอผลกระทบของสงครามการคา ซึ่งสงผลใหระดับ Valuation
ของตลาดหุนทั่วโลกซึ่งเคยอยูในระดับสูงในชวงตนป 2018 ไดลดลงมาอยูที่ระดับใกลเคียงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยระยะยาว 10 ป
อยางไรก็ตาม เรามองวา การฟนตัวของตลาดหุนในปหนา จะขึ้นอยูกับแนวโนมการเติบโตของกําไร (Earnings Growth) ในป
หนา โดยเรามองวา Earnings Growth ของดัชนี S&P500 ซึ่งตลาดคาดวาจะเติบโตที่ 9% ในป 2019 (vs. +22% in 2018F) มีแนวโนมถูก
ปรับลดลง เนื่องจากอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโนมหดตัวลงจากตนทุนคาจางและตนทุนการกูยืมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการคาซึ่งอาจทําใหผลกําไรของบริษัทไมเติบโตเลยในปหนา
ดังนั้นเรามองวา ป 2019 จะเปนปที่ตลาดผันผวนไมนอยไปกวาปนี้ และการลงทุนยังคงตองเปนไปอยางระมัดระวัง โดยเราปรับ
กลยุทธใหเนนลงทุนในหุนกลุม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของกําไรสม่ําเสมอไมวาจะอยูในชวงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ และเราเลือก
หุนในกลุม Health Care เปนตัวเลือกหลักสําหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive ในป 2019 เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่สามารถ
ทนทานตอสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ไดดีกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวาราคาน้ํามันดิบ WTI จะฟนตัวกลับมายืนเหนือระดับ 60 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรลได
เนื่องจากปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานยังคงมีแนวโนมลดลงอีกอยางนอย 3 แสนบารเรลตอวัน ประกอบแนวโนมที่ OPEC
จะตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ 1 ลานบารเรลตอวัน ในการประชุม OPEC เดือน ธ.ค. ซึ่งรวมแลวจะสงผลใหตลาดน้ํามันดิบ
โลกรักษาภาวะสมดุล (Balanced oil market) ไวไดในปหนา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5 ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2561) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.25
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
กองทุนเปิ ด
ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5

ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-0.40%

-0.76%

-1.25%

0.07%

3.36%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5

คุณภัคพล วนวิทย

คุณสากล รัตนวรี

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 ตุลาคม 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 ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

370.25

0.16

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

34.71

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

185.12

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

17.03

0.007

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

607.11

0.26

-

-

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)
*

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 16.39 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.12 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.10 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.23 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Trasaction Fee) เปนจํานวนเงิน 0.19 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.19
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รี เทิร์น 5
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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)







กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท
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232,794,566.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 4/364/60 (CB18D06A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 36/182/61 (CB19307A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 1/364/61 (CB19314A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 39/182/61 (CB19328A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 (LB193A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BCP194A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK193B)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL193B)
หุนกูของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1/2559 ชุดที่1
ไถถอนป พ.ศ.2562 (STA195A)
รวมหุนกู (Debenture)
หลักทรัพยตางประเทศ
สินทรัพยอื่น ๆ - สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))
ASIAN EQUITY OPTION ON HSCEI INDEX (Due 27/05/2019) (CITI190527OPT)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

6/12/2018
7/3/2019
14/3/2019
28/3/2019
3.45000 8/3/2019

จํานวนหนวย
/เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

(หุน/บาท)

เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

8,000
2,000
37,000
1,000
4,000

7,988,280.24
1,988,979.96
36,773,545.57
993,398.66
4,025,349.84
51,769,554.27

3.46
0.86
15.94
0.43
1.75
22.44

3.43
0.85
15.80
0.43
1.73
22.24

4.92000 30/4/2019

A/TRIS

40,000

40,568,189.60

17.58

17.43

2.19000

7/3/2019

A-/TRIS

40,000

40,029,557.20

17.35

17.20

4.30000 27/3/2019

A/FITCH

40,000

40,387,967.60

17.51

17.35

2.55000 18/5/2019

BBB+/TRIS

40,000

39,918,004.40

17.30

17.15

160,903,718.80

69.74

69.13

18,030,237.58
18,030,237.58

7.82
7.82

7.75
7.75

230,703,510.65 100.00

99.12

-

27/5/2019

รวมสินทรัพยอื่น ๆ – สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 221,285,368.03 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 บริษทั มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

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

1
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิงค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 221,285,368.03 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

230,703,510.65
755,280.96
1,454,280.48
232,913,072.09
(115,803.24)
(2,701.92)
(118,505.16)
232,794,566.93
214,503,654.31
0.65
18,290,911.97
232,794,566.93
10.8527
21,450,365.4310
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิงค คอมเพล็กซ รีเทิรน 5
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(4,740,159.49)
(4,740,159.49)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(2,937,353.35)

2,248,413.75
161,505.70
2,409,919.45
(370,248.60)
(34,710.29)
(185,124.30)
(16,387.04)
(643.08)
(607,113.31)
1,802,806.14
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