กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
(TISCO Aggressive Growth Fund)
สําหรับระยะเวลา 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 แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจดั ทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนในรอบ 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 แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน
2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.39
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจาก
ทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

6.24%

11.89%

5.39%

10.89%

11.16%

5.38%

13.52%

11.62%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.54%

5.55%

0.36%

4.35%

6.75%

4.72%

7.93%

7.34%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ดจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจา ยตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวนั จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค.42
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 50
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 50
เกณฑอา งอิงตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.43 ถึง วันที่ 14 พ.ย.44 คาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 50
2. ThaiBMAGovernment Bond Index ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 16.67
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 16.67
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้าํ หนักในอัตรารอยละ 16.67
และเกณฑอา งอิงตัง้ แตวนั ที่ 15 พ.ย.44 ถึงปจจุบัน เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในอัตรารอยละ 50
2. ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตรารอยละ 25
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตรารอยละ 25 และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (50%) เปนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) (50%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

คุณเชาวนี แกวมณีเอีย่ ม

คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
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 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
แบบแสดงค่ าใช้ 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)

593.05

0.58

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

24.74

0.03

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

72.13

0.07

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

21.56

0.02

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

698.45

0.68

1.63

0.001

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

1,411.56

1.38

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

193.59

0.19

คานายหนาสัญญาณฟวเจอร
(Commission Expense - Futures Contract)
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))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.11 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.18 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.15 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.19 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

4.53

5

กองทุนเปด ทิสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

193,588.71

100.000

193,588.71

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟั นด์
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 แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

111,071,027.31

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
COMMERCE
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) (SVI)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (BEC)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน) (MALEE)
บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (TKN)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (LPN)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 22,367,644.44 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

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

-

1,500,000

-

5,000
100,000

-

50,000
30,000

-

20,000
300,000

-

300,000

-

180,000
50,000

-

5,000
160,000
40,000

-

90,000

-

10,000
90,000

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

3,450,000.00 14.89
3,450,000.00 14.89
2,696,000.00 11.63
2,230,000.00
9.62
466,000.00
2.01
2,167,500.00
9.35
1,050,000.00
4.53
1,117,500.00
4.82
2,755,000.00 11.89
940,000.00
4.06
1,815,000.00
7.83
1,680,000.00
7.25
1,680,000.00
7.25
3,313,500.00 14.30
1,251,000.00
5.40
2,062,500.00
8.90
3,474,500.00 14.99
362,500.00
1.56
2,416,000.00 10.43
696,000.00
3.00
1,872,000.00
8.08
1,872,000.00
8.08
1,766,000.00
7.62
830,000.00
3.58
936,000.00
4.04
23,174,500.00 100.00

3.11
3.11
2.43
2.01
0.42
1.95
0.94
1.01
2.48
0.85
1.63
1.51
1.51
2.98
1.12
1.86
3.13
0.33
2.17
0.63
1.68
1.68
1.59
0.75
0.84
20.86

23,174,500.00 100.00

20.86
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กองทุนเปด ทิสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 22,367,644.44 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

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

23,174,500.00
65,004,625.13
83,382.71
734,606.77
22,283,256.92
111,280,371.53
(178,319.59)
(10,833.73)
(20,190.90)
(209,344.22)
111,071,027.31
15,996,567.24

สินทรัพยสุทธิ

(164,670,042.31)
259,744,502.38
111,071,027.31

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

69.4342
1,599,656.7866
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กองทุนเปด ทิสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟนด
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
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

171,184.55
694,890.00
866,074.55
(593,048.13)
(24,738.44)
(72,126.29)
(21,559.23)
(700,090.52)
(1,411,562.61)
(545,488.06)
6,654,330.31
(366,937.33)
6,287,392.98
5,741,904.92
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