กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8
ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TISCO China Linked Complex Return Fund 8
Not for Retail Investors)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูล งทุนรายยอย
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจดั ทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูล งทุนรายยอย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว
จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ตลาดหุนสหรัฐฯ ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นทํา New High ตอบรับขาวดีจากความหวังที่มีตอการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน ซึ่ง
จะมีการลงนามเปนลายลักษณอักษรระหวางทั้ง 2 ประเทศเปนครั้งแรก ตั้งแตความตึงเครียดดานการคาเริ่มกอตัวขึ้นในเดือน มี.ค. ปกอน
อยางไรก็ดี นักลงทุนยังไมควรวางใจวาสงครามการคาทีด่ าํ เนินมาราวปเศษจะปดฉากลงไดโดยงาย เนื่องจากรางขอตกลงในขั้นถัดๆไป มี
ประเด็นสําคัญที่ทางการจีนไมนาจะยอมตกลงกับสหรัฐฯ งายนัก
ในอดีต สหรัฐฯ เองก็เคยมีประเด็นขอพิพาทดานการคากับญี่ปุนมากอนในป 1981 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 13 ปกวาขอ
ขัดแยงดังกลาวจะสิ้นสุดลง ทั้งๆ ที่ญี่ปุนมีทาทีโอนออนผอนตามการเรียกรองของสหรัฐฯ ในหลายประเด็น เชน ยอมจํากัดจํานวนสงออก
รถยนตไปสหรัฐฯ และยอมลงนามในขอตกลงพลาซา ซึ่งผิดไปจากปจจุบันที่จีนมีทาทีพรอมสูก ลับมากกวา เชน ไดเก็บภาษีสินคานําเขา
(Tariffs) จากสหรัฐฯกลับ ขณะเดียวกันเงินหยวนที่ออนคายังชวยหนุนใหจีนตานทานนโยบายกีดกันการคาจากสหรัฐฯ ไดมากกวาญี่ปุน
ขณะที่เงินเยนในสมัยนั้นถูกซ้าํ เติมจากขอตกลงพลาซา ทําใหแข็งคา ดังนั้น เราจึงมองวาความขัดแยงระหวางสหรัฐฯ กับจีนนาจะจบลง
ไดยาก และมีความเปนไปไดสูงที่สงครามการคาจะยืดเยื้อและกินเวลานานตอไปอีกหลายป และเปนความเสี่ยงสําคัญที่จะกลับมากดดัน
ตลาดหุนในระยะขางหนา
ความเสี่ยงจากสงครามการคาทีจ่ ะกลับมา ประกอบกับคาดการณกําไรที่ยังออนแออยู และ Valuation ที่แพงมากทําใหเราแนะนํา
ใหกระจายการลงทุนไปยังทองคํา และหุนในกลุมที่ผลกําไรไมผนั ผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก (Defensive-Domestic Play) เชน กลุม
Health Care และ REITs เปนตน และใหหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทในกลุมที่มีสัดสวนรายไดจากตางประเทศสูง ไดแก กลุม Info.
Tech., Materials, Consumer Staples และ Energy
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูลงทุนรายยอย มีผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.32
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 8 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

n.a.

-1.21%

-0.32%

ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8
ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

* 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 8
ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คุณภัคพล วนวิทย

คุณสากล รัตนวรี

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 ตุลาคม 2562

-

-

-

*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 8 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

419.16

0.21

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

25.04

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

148.39

0.07

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

58.85

0.03

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

18.70

0.009

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

670.14

0.33

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)
*

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 16.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.11 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.42 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.38 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

-
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รี เทิร์น 8 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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 โนมูระ 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)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูลงทุนรายยอย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

5

204,771,805.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 3/364/62 (CB20514A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/364/62 (CB20903A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2
ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส ครั้งที่ 1/2562
ไถถอนป 2565 (LH224A)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562ชุดที่8
ครบกําหนดไถถอนป2565 (MINT223B)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ไถถอนป2565 (QH225A)
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (THAI225A)
รวมหุนกู (Debenture)
หลักทรัพยตางประเทศ
สินทรัพยอื่น ๆ - สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))
USD 3 YEAR WARRANTS LINKED TO HONG KONG STOCK EXCHANGE HANG SENG
CHINA ENTERPRISES INDEX (CITI220608WR)
รวมสินทรัพยอื่น ๆ – สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
ความนาเชื่อถือของตรา
สารหรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

14/5/2020
3/9/2020

700
1,000

2.71000 24/3/2022

A+/TRIS

37,000

2.91000 15/2/2022

A-/TRIS

8,000

2.62000 26/4/2022

A+/TRIS

3.10000 29/3/2022
2.85000
3.06000

-

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

694,582.26
988,135.81
1,682,718.07

เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

0.35
0.49
0.84

0.34
0.48
0.82

37,483,423.50 18.48

18.30

4.00

3.97

37,000

37,571,214.14 18.52

18.35

A/TRIS

37,000

38,031,394.24 18.75

18.57

8/5/2022

A-/TRIS

37,000

37,626,411.85 18.55

18.37

3/5/2022

A/TRIS

37,000

36,861,167.49 18.17

18.00

195,696,352.18 96.47

95.56

8/6/2022

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 204,969,708.49 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

6,460

8,122,740.96

5,458,325.32

2.69

2.67

5,458,325.32

2.69

2.67

202,837,395.57 100.00

99.05
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูลงทุนรายยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 204,969,708.49 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

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

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

202,837,395.57
653,104.57
1,349,998.53
69,550.44
204,910,049.11
(134,966.80)
(3,229.76)
(46.92)
(138,243.48)
204,771,805.63
205,437,312.43
0.27
(665,507.07)
204,771,805.63
9.9676
20,543,731.2427
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 8 หามขายผูลงทุนรายยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
กําไรจากการลงทุนสุทธิ

(419,159.84)
(25,041.35)
(148,392.37)
(16,042.18)
(61,549.84)
(670,185.58)
1,466,805.85

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(2,132,312.92)
(2,132,312.92)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

2,131,218.19
5,773.24
2,136,991.43

(665,507.07)
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