กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
(TISCO Income Plus Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจดั ทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนตางชาติเทขายอีกระลอกหนึ่ง จากการประเมิน
ที่วา 1) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกําไรในเงินดอลลารสหรัฐฯยังคงต่ํากวาระดับ
สูงสุดในชวงที่ผานๆมาอีกคอนขางมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปนี้ เนื่องจากสภาพคลองใน
ตลาดพันธบัตรที่มีแนวโนมตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุนประเทศพัฒนาแลว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาด
หุนสหรัฐฯ และญี่ปุน มากกวาตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนา (Emerging markets; EM)
ทั้งนี้เราไดปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุนไทยเปน Underweight จาก Neutral โดยประเมินวาตลาดหุนไทยมีแนวโนม
ปรับฐานลง และ Underperform ตลาดหุน Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุนไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกวาตลาดหุน Asia ex
Japan คอนขางมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยชวยหนุนตลาดหุนไทยในชวงที่ผานมา กําลังลดลงอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนสัญญาณชี้วาแรงซื้อจากภายในประเทศกําลังจะหมดไปเชนกัน
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวา Upside ของราคาน้ํามันดิบเริ่มจํากัด เนื่องจากตลาดไดรับรูถึงความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของมาตรการคว่ําบาตรอิหรานไปมากแลว โดยเราคาดวาปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานจะลดลงไดอีกไมมากเพียง 4 แสน
บารเรลตอวัน มาที่ระดับ 1.2 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งเปนระดับเดียวกับชวงที่อิหรานเคยถูกคว่ําบาตรในป 2015
ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ํามันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล
ในชวงปลายปนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความตองการใชน้ํามันดิบโลก (Global oil demand growth) ป 2019 มีแนวโนมถูกปรับ
ลดลง เนื่องจาก 1) ราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับสูง 2) คาเงิน EM ซึ่งออนคาแรงตั้งแตตนป และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง
จากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class R) ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.52
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R)

4.13%

4.52%

3.52%

6.37%

6.04%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

3.90%

4.91%

2.56%

5.54%

5.40%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 15% 2) ดัชนีหุนกูเอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่สามารถลงทุนได
(BBB up) ในสัดสวน 15% 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดสวน 20% 4) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Index) ในสัดสวน 25% และ 5) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 25% และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (25%) เปนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
(25%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส

คุณศรุต สุทธิสําแดง

คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กันยายน 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

11,669.73

0.40

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

466.79

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

2,489.54

0.09

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

84.52

0.001

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

14,710.58

0.51

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

4,209.89

0.15

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

*

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 21.06 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 6.45 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV & ETC) เปนจํานวนเงิน 41.12 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.97 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.99 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 10.93 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class R

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.409
0.402

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.104
0.104

Expense Ratio ราย Class
0.513
0.506

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.91
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,063,969.80

49.027

563,363.38

13.382

455,227.43

10.813

412,078.87

9.788

211,580.41

5.026

168,436.34

4.001

152,912.25

3.632

89,770.00

2.132

77,941.08

1.852

9,423.19

0.224

5,183.50

0.123

4,209,886.25

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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)
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 37/91/61 (CB18D13B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 25/182/61 (CB18D20A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/61 (CB18D20B)
รวมพันธบัตร (Bond)

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

13/12/2018
20/12/2018
20/12/2018

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

44,000
40,000
37,000

43,889,398.52
39,881,339.20
36,890,843.71
120,661,581.43

1.54
1.40
1.30
4.24

1.46
1.33
1.23
4.02

หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2562 (AP197B)

3.04000 10/7/2019

A-/TRIS

1,000

1,007,901.82

0.04

0.03

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกําหนดป 2563 (AP201A)

3.58000 22/1/2020

A-/TRIS

6,000

6,102,786.54

0.21

0.20

หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป พ.ศ.2563 (AYCAL207A)

2.12000 26/7/2020

AA/TRIS

11,000

10,942,422.92

0.38

0.36

หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY211A)

1.91000 26/1/2021

AAA/FITCH

1,000

986,908.65

0.03

0.03

หุนกูของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BCP194A)

4.92000 30/4/2019

A/TRIS

20,000

20,361,083.00

0.72

0.68

หุนกูของบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ.2563 (BCP208A)

2.13000 10/8/2020

A/TRIS

26,000

25,956,893.82

0.91

0.86

หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2564 (BEM214A)

2.05000 5/4/2021

A/TRIS

160,000

157,637,464.00

5.54

5.25

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BJC199A)

2.34000 7/9/2019

A+/TRIS

54,000

54,069,054.12

1.90

1.80

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (BJC206A)

2.71000 8/6/2020

A+/TRIS

60,000

60,174,558.00

2.12

2.01

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK197A)

2.24000 8/7/2019

A-/TRIS

2,000

2,003,218.14

0.07

0.07

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK198A)

2.85000 7/8/2019

A-/TRIS

30,000

30,198,392.10

1.06

1.01

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (CK215A)

2.97000 26/5/2021

A-/TRIS

31,000

31,335,087.06

1.10

1.04

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)

2.48000 23/5/2022

A-/TRIS

164,000

161,789,321.00

5.69

5.39

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL193B)

4.30000 27/3/2019

A/FITCH

30,000

30,376,572.90

1.07

1.01

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL198B)

4.25000 22/8/2019

A/FITCH

31,000

31,611,702.54

1.11

1.05

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL198C)

2.49000 26/8/2019

A-/FITCH

16,000

16,067,461.92

0.56

0.54

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPALL20OB)

5.10000 31/10/2020

A/FITCH

12,000

12,660,312.12

0.45

0.42

หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPF205A)

3.21000 13/5/2020

A+/TRIS

9,000

9,136,335.06

0.32

0.30
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2563 (CPFTH207A)

2.51000 15/7/2020

A+/TRIS

59,000

59,139,698.43

2.08

1.97

หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)

2.43000 24/5/2021

A+/TRIS

85,000

84,650,817.45

2.98

2.82

หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (GPSC219A)

2.21000 29/9/2021

A+/FITCH

22,000

21,854,268.70

0.77

0.73

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (KTC195A)

1.88000 9/5/2019

A+/TRIS

3,000

2,999,474.46

0.11

0.10

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (KTC218A)

2.48000 11/8/2021

A+/TRIS

46,000

45,912,166.22

1.61

1.53

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2561 (LH18OA)

2.41000 8/10/2018

A+/TRIS

1,000

1,000,151.19

0.03

0.03

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 2/2559 ไถถอนป 2562 (LH19OB)

2.23000 28/10/2019

A+/TRIS

6,000

6,009,303.12

0.21

0.20

หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2561 (PS18NA)

2.68000 13/11/2018

A/TRIS

1,000

1,001,399.42

0.04

0.03

หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป 2563 (PS20NA)

2.64000 20/11/2020

A/TRIS

57,000

57,174,255.84

2.01

1.91

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
ครั้งที่ 2/2559 ครบกําหนดป 2562 (QH19NA)

2.58000 29/11/2019

A-/TRIS

22,000

22,111,825.78

0.78

0.74

หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ไถถอนป 2563 (QH205A)

2.69000 11/5/2020

A-/TRIS

13,000

13,012,577.89

0.46

0.43

หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ไถถอนป 2563 (QH20NA)

2.20000 21/11/2020

A-/TRIS

16,000

15,859,496.48

0.56

0.53

หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป 2564 (QH213A)

2.16000 5/3/2021

A-/TRIS

104,000

102,829,867.92

3.62

3.43

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.ปูนซิเมนตนครหลวง
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2563 (SCCC205A)

2.49000 9/5/2020

A/FITCH

5,000

5,010,671.40

0.18

0.17

หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (SPALI202A)

2.60000 17/2/2020

A/TRIS

1,000

1,006,602.96

0.04

0.03

หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (SPALI205A)

2.59000 4/5/2020

A/TRIS

30,000

30,190,122.00

1.06

1.01

หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (SPALI213A)

2.09000 15/3/2021

A/TRIS

115,000

113,974,568.00

4.01

3.80

หุนกูของบมจ.เอสพีซีจี
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2561 (SPCG18DA)

2.66000 16/12/2018

A/TRIS

2,000

2,004,069.38

0.07

0.07

หุนกูของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ.2562 (STA195A)

2.55000 18/5/2019

BBB+/TRIS

54,000

53,913,558.42

1.90

1.80

2.20000 14/3/2021

A/TRIS

32,000

31,759,429.76
1,333,831,800.53

1.12
46.92

1.06
44.44

หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564 (TICON213A)
รวมหุนกู (Debenture)
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

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)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
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 สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (MONO)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
FOOD & BEVERAGES
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)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

-

34,600
100,900
737,300
148,200
3,143,500

-

49,400
148,900

-

376,000
180,300

-

123,200
740,900
299,000
520,400
197,100
208,100

-

144,200
1,214,300

-

518,200

-

386,400
208,500
1,104,900
146,100
1,101,000

-

3,287,400
896,900
193,100

-

23,900
573,700
1,260,900

-

1,093,000
560,400
121,300
2,868,500

73,265,710.00
7,266,000.00
21,794,400.00
14,893,460.00
22,081,800.00
7,230,050.00
22,726,274.00
22,032,400.00
693,874.00
36,833,375.00
22,184,000.00
14,649,375.00
104,438,125.00
7,330,400.00
51,122,100.00
6,279,000.00
17,693,600.00
7,341,975.00
14,671,050.00
36,330,715.00
28,984,200.00
7,346,515.00
21,893,950.00
21,893,950.00
113,186,340.00
7,380,240.00
15,898,125.00
59,940,825.00
22,645,500.00
7,321,650.00
21,694,102.00
7,495,272.00
6,233,455.00
7,965,375.00
47,824,560.00
1,732,750.00
23,521,700.00
22,570,110.00
67,732,940.00
22,734,400.00
14,290,200.00
22,561,800.00
8,146,540.00

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

2.58
0.26
0.77
0.52
0.78
0.25
0.80
0.78
0.02
1.30
0.78
0.52
3.68
0.26
1.80
0.22
0.62
0.26
0.52
1.28
1.02
0.26
0.77
0.77
3.99
0.26
0.56
2.11
0.80
0.26
0.76
0.26
0.22
0.28
1.68
0.06
0.83
0.79
2.38
0.80
0.50
0.79
0.29

2.45
0.24
0.73
0.50
0.74
0.24
0.75
0.73
0.02
1.23
0.74
0.49
3.47
0.24
1.70
0.21
0.59
0.24
0.49
1.21
0.97
0.24
0.73
0.73
3.77
0.25
0.53
2.00
0.75
0.24
0.73
0.25
0.21
0.27
1.59
0.06
0.78
0.75
2.26
0.76
0.48
0.75
0.27

10

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

TOURISM & LEISURE
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
INSURANCE
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (THREL)
PERSONAL PRODUCTS & PHARMACEUTICALS
บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน) (DDD)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (UNIQ)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) (NYT)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน (TREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

-

343,700

-

270,100

-

154,600

-

171,400

-

630,800
1,187,900

-

683,100
816,300

-

13,006,817
7,746,200
7,804,200
17,347,424

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,747,847,660.51 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

รอยละของมูลคา

14,349,475.00
14,349,475.00
2,214,820.00
2,214,820.00
7,382,150.00
7,382,150.00
14,226,200.00
14,226,200.00
33,050,260.00
15,706,920.00
17,343,340.00
48,824,550.00
44,743,050.00
4,081,500.00
665,973,546.00

0.50
0.50
0.08
0.08
0.26
0.26
0.50
0.50
1.16
0.55
0.61
1.71
1.57
0.14
23.43

สินทรัพย
สุทธิ
0.48
0.48
0.07
0.07
0.25
0.25
0.47
0.47
1.10
0.52
0.58
1.63
1.49
0.14
22.19

153,480,440.60
151,825,520.00
156,864,420.00
260,211,360.00
722,381,740.60

5.40
5.34
5.52
9.15
25.41

5.11
5.06
5.23
8.67
24.07

2,842,848,668.56

100.00

94.72

เงินลงทุน
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3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

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

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

12

สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด เชน การเลิกกองทุนรวม เปนตน ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด
(2) ในกรณีที่ขอกําหนดอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหตองมีการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน
หากการขอมติในเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนชนิดใด ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติเฉพาะ
จากผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน การคิดคาธรรมเนียมและคาใชจายของ
หนวยลงทุนแตละชนิด เปนตน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น
มีผลตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2561 เปนตนไป
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,747,847,660.51 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน

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

2,842,848,668.56
154,253,815.59
8,835,462.09
6,969,922.38
3,012,907,868.62

(8,271,592.27)
(915,705.43)
(2,465,964.45)
(91,471.96)
(11,744,734.11)
3,001,163,134.51
2,592,595,472.24
196,253,348.85
212,314,313.42

สินทรัพยสุทธิ

3,001,163,134.51

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

11.5759
259,259,547.2153
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
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
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

15,647,462.77
34,667,441.18
50,314,903.95
(11,669,730.59)
(466,789.23)
(2,489,542.60)
(21,057.81)
(63,456.90)
(14,710,577.13)
35,604,326.82
3,571,585.62
64,213,620.68
67,785,206.30
103,389,533.12
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