กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
(TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 3)
สําหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3 สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่
18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายัง
ทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ในวันที่ 22 มี.ค. ที่ผานมา Yield curve (10Y-3M) หรือสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยระยะยาว 10 ป กับระยะสั้น 3 เดือนของ
สหรัฐฯ มีลักษณะ “Invert” หรือ ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว 10 ป ต่ํากวาระยะสั้น 3 เดือน เปนครั้งแรกนับตั้งแตป 2007 ซึ่งสงผลใหนัก
ลงทุนกังวลวาเศรษฐกิจกําลังจะเขาสูภาวะถดถอย (Recession) และเริ่มมีกระแสปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง และเพิ่ม
สัดสวนในสินทรัพยปลอดภัย เชน พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา ฯลฯ มากขึ้น
จากการศึกษาเราพบวา การ Invert ของ Yield curve ไมใชสัญญาณของการเทขายสินทรัพยเสี่ยง แตเปนสัญญาณที่เตือนใหเรา
เตรียมพรอมรับมือกับเศรษฐกิจที่กําลังจะเขาสูภาวะถดถอย หรือ Recession ในอีก 20 เดือนขางหนาโดยเฉลี่ย หรือในชวงปลายป 2020
โดยตลาดหุนมักจะ Peak ราว 6-7 เดือนกอนการเกิด Recession ซึ่งหากยึดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุนในอดีต ก็หมายความวาเรา
ยังมีเวลาอีก 1 ป ในการปรับพอรตกอนที่หุนจะพลิกกลับเปนขาลง (Bear market)
อยางไรก็ตาม เรามองวา Upside ของตลาดหุนคอนขางจํากัดแลว เนื่องจากระดับ Valuation (Trailing 12M P/E) ของตลาดหุน
สหรัฐฯ (ดัชนี S&P500) อยูในระดับสูงแลวที่ 18.9 เทา ดังนั้นเราจึงมองวาโอกาสที่ Valuation จะปรับเพิ่มขึ้นไปมากกวานี้ คงมีไมมาก
นัก ประกอบกับแนวโนมการเติบโตของกําไร (Earnings growth) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนสหรัฐฯปนี้คอนขางต่ํา โดยเราคาด
วาจะโตเพียง 6% YoY เทานั้น (vs. +21% ป 2018 และ +2% cons)
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวา Upside ของ ราคาน้ํามันดิบจํากัดแลว หลังราคาน้ํามันดิบไดสะทอนการตึงตัวของ
ตลาดน้ํามันดิบโลกไปมากแลว อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันดิบนาจะสามารถทรงตัวอยูในระดับสูงไดในชวงครึ่งแรกของปนี้ จากการ
เดินหนาลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุม OPEC+ อยางตอเนื่องจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้เปนอยางนอย ประกอบกับปญหาทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงกดดันตอปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของอิหราน เวเนซุเอลา และลิเบีย และปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของ
สหรัฐฯที่ชะลอตัวลง
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3 มีผลการดําเนินงานยอนหลังตั้งแตวันที่ 18
ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.53
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

4.79%

4.79%

-1.53%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

5.79%

5.79%

-1.48%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพนั ธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

29 มีนาคม 2562

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,032.98

0.48

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

165.28

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

22.83

0.01

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

34.13

0.015

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

1,255.22

0.59

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

356.52

0.17

*

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 15.49 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 15.65 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.23 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.77 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.28 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.71 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.35
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

269,500.83

75.593

83,380.14

23.388

3,634.71

1.019

356,515.68

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี ้ ทริกเกอร์ 5M#3
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 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 ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

214,713,588.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
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)
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 โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
TOURISM & LEISURE
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

-

56,300
55,100
200,000
97,800
3,000,000

-

20,400

-

89,000
159,300

-

43,900
192,200
186,690
77,400

-

53,500
58,300
81,700

-

73,700
398,200
49,400
74,900

-

44,500

-

169,200

-

257,800
313,500

-

96,800

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

44,854,950.00 21.54
11,654,100.00 5.60
10,331,250.00 4.96
3,840,000.00 1.84
12,909,600.00 6.20
6,120,000.00 2.94
9,832,800.00 4.72
9,832,800.00 4.72
15,140,675.00 7.27
4,427,750.00 2.13
10,712,925.00 5.14
24,316,987.00 11.68
2,173,050.00 1.04
14,366,950.00 6.90
3,229,737.00 1.55
4,547,250.00 2.19
17,631,650.00 8.47
9,844,000.00 4.73
3,089,900.00 1.48
4,697,750.00 2.26
37,557,200.00 18.04
7,038,350.00 3.38
19,113,600.00 9.18
6,199,700.00 2.98
5,205,550.00 2.50
1,958,000.00 0.94
1,958,000.00 0.94
6,598,800.00 3.17
6,598,800.00 3.17
12,157,400.00 5.84
4,382,600.00 2.11
7,774,800.00 3.73
4,235,000.00 2.03
4,235,000.00 2.03

20.89
5.43
4.81
1.79
6.01
2.85
4.58
4.58
7.05
2.06
4.99
11.33
1.01
6.69
1.51
2.12
8.21
4.58
1.44
2.19
17.49
3.28
8.90
2.89
2.42
0.91
0.91
3.08
3.08
5.66
2.04
3.62
1.97
1.97
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

214,713,588.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
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)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 212,552,939.32 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

-

114,700
220,000
530,000

-

94,600
430,100

-

185,400

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

14,796,375.00 7.11
8,401,775.00 4.04
4,158,000.00 2.00
2,236,600.00 1.07
6,516,345.00 3.13
2,279,860.00 1.10
4,236,485.00 2.03
12,607,200.00 6.06
12,607,200.00 6.06
208,203,382.00 100.00

6.89
3.91
1.94
1.04
3.04
1.06
1.98
5.87
5.87
96.97

208,203,382.00 100.00

96.97
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 212,552,939.32 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

208,203,382.00
4,735,713.41
1,999,561.81
25,320.60
214,963,977.82
(244,335.01)
(6,053.90)
(250,388.91)
214,713,588.91
218,058,337.03
7,684.26
(3,352,432.38)
214,713,588.91
9.8466
21,805,833.7032
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#3
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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

4,580.02
2,261,476.78
2,266,056.80
(1,032,980.36)
(15,494.71)
(165,276.88)
(15,646.95)
(25,823.84)
(1,255,222.74)
1,010,834.06
(13,709.12)
(4,349,557.32)
(4,363,266.44)
(3,352,432.38)
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