กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
(TISCO China Linked Complex Return Fund 9)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 9
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 9 สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่
10 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายัง
ทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผา นมา
ในป 2020 เราคาดวาธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ทําใหอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับต่ําชวย
ลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐานจากการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนเมื่อป 2018 และหนุน Valuation ใหทรงตัวไดในระดับสูง
โดยในชวง 1-2 เดือนขางหนา เรามองวาตลาดหุน EM (Emerging Markets) จะกลับมา Outperform ในระยะสั้น จาก 1) ขาวการ
ลงนามในขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ทําให Sentiment การลงทุนกลับมาดีขึ้น 2) การตกลงลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของ
กลุม OPEC จะชวยสนับสนุนใหราคาน้ํามันและกําไรของบริษัทใน EM เพิ่มขึ้น และ 3) คาเงินดอลลารสหรัฐฯที่เริ่มกลับมามีแนวโนม
ออนคาลง จะทําใหตลาดหุนใน EM ซึ่งปรับตัวขึ้นมานอยกวาตลาด DM ในชวงปที่ผานมา สามารถกลับมา Outperform ไดในระยะ 1-2
เดือนขางหนา คลายกับในชวงป 2016 ที่ราคาน้ํามันเริ่มกลับมาฟนตัวขึ้น และจีนมีการกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่ ทําใหเงินหยวนออนคา
ลงมาก และชวยใหเศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดมี Upside จํากัด จาก 1) Valuation อยูในระดับที่แพง ตลาดไดคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจไว
คอนขางสูง Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ไดเพิ่มขึ้นมาอยางรวดเร็วเปน 18.1 เทาจาก 14.5 เทาในชวงไตรมาส 1 ซึ่งเราประเมิน
วา Valuation ที่สูงในระดับนี้ ไดสะทอนการเรงฟนตัวของเศรษฐกิจไปมากแลว 2) การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบนี้นาจะเปนไป
ไดอยางคอยเปนคอยไป ทําใหคาดการณ EPS Growth ในป 2020 ต่ํา 3) ความเสี่ยงจากสงครามการคายังคงอยู และ 4) มีความเสี่ยงทาง
การเมืองจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งอาจจุดชนวนใหตลาดปรับฐานในชวงตนเดือน มี.ค. จากความกังวลตอนโยบายของ
ผูสมัครทาชิงตําแหนงปธน. จากพรรรค Democrat ซึ่งมีนโยบายกดดันตลาดหุน เชน การเสนอใหเพิ่มภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได
สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได และเสนอใหเพิ่มความเขมงวดในการกํากับดูและบริษัท Tech firms ขนาดใหญ
ในเชิงกลยุทธ เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุน EM เพียงระยะสั้น และขายทํากําไรหุน EM ภายใน
เดือน ก.พ. ในขณะเดียวกัน ใหซื้อสะสมทองคําควบคูกันดวย โดยเฉพาะในชวงนี้ที่ราคากําลังพักฐาน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 9 มีผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.48
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 9
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9

n.a.

1.51%

1.88%

0.48%

* 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 9

คุณภัคพล วนวิทย

คุณสากล รัตนวรี

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า ลิง้ ค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 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 9
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

57.50

0.11

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

7.63

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

22.87

0.04

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

17.16

0.03

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

62.94

0.12

2.27

0.004

170.37

0.31

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)
คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)
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))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.04 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.39 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.09 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 9
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 )
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 9
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

55,363,817.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL226A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPN225A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้(ี ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC223A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (LH224A)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562ชุดที่8 ครบกําหนดไถถอนป2565 (MINT223B)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิต้ี 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
สินทรัพยอื่นๆ-สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี ((Other Assets-Contract (Index Option))
USD 3 YEAR WARRANTS LINKED TO HONG KONG STOCK
EXCHANGE HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX (CITI220718WR)
รวมสินทรัพยอื่นๆ-สัญญาออปชั่นอางอิงดัชนี ((Other Assets-Contract (Index Option))

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือผู
(บาท)
ออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

2.65000 9/5/2022

A/TRIS

5,000

5,093,235.05

9.37

9.20

2.71000 24/3/2022

A+/TRIS

5,000

5,095,157.20

9.38

9.21

2.48000 23/5/2022

A/TRIS

5,000

5,064,289.45

9.32

9.15

4.10000 30/6/2022

A(tha)/FITCH

5,000

5,263,387.25

9.69

9.51

2.49000 2/5/2022

AA/TRIS

5,000

5,076,628.90

9.34

9.17

2.91000 15/2/2022

A-/TRIS

5,000

5,094,188.60

9.37

9.20

2.65000 11/3/2022

A+/TRIS

1,400

1,424,772.94

2.62

2.57

2.62000 26/4/2022

A+/TRIS

5,000

5,094,933.25

9.38

9.20

3.10000 29/3/2022

A/TRIS

5,000

5,150,014.45

9.48

9.30

2.85000 8/5/2022

A-/TRIS

5,000

5,106,200.35

9.40

9.22

3.06000 3/5/2022

A/TRIS

5,000

5,000,344.35

9.20

9.03

52,463,151.79

96.55

94.76

1,875,706.32

3.45

3.39

1,875,706.32

3.45

3.39

54,338,858.11 100.00

98.15

-

18/7/2022

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 54,495,469.52 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

1,786
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ลิ้งค คอมเพล็กซ รีเทิรน 9
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

55,363,817.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

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

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือผู
(บาท)
ออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 54,495,469.52 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับ
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)

54,338,858.11
725,010.51
267,442.40
65,459.50
55,396,770.52
(32,528.27)
(418.22)
(6.07)
(32,952.56)
55,363,817.96
55,095,676.78
0.29
268,140.89
55,363,817.96
10.0486
5,509,567.6783
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(156,611.41)
(156,611.41)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

268,140.89

595,198.44
595,198.44
(57,498.34)
(7,631.97)
(22,870.49)
(17,157.00)
(75.12)
(65,213.22)
(170,446.14)
424,752.30
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