กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
(TISCO Thai Well-being Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจดั ทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทาน
เพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 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 หุนไทย Well-being มีผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.10
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

n.a.

-6.15%

-1.10%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

-4.50%

1.77%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพนั ธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
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 หุ้นไทย Well-being
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 16 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)

1,300.21

0.74

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

17.34

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

138.69

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

18.30

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

61.82

0.04

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

7.48

0.004

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

1,543.84

0.88

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

1,062.67

0.61

*

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 0.16 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 5.37 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.15
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

581,759.00

54.75

193,276.05

18.19

51,839.67

4.88

46,414.80

4.37

42,187.84

3.97

41,245.70

3.88

31,893.26

3.00

23,158.67

2.18

17,128.63

1.61

16,287.92

1.53

17,482.61

1.64

1,062,674.15

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well Being
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 16 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 )
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

163,472,140.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (GFPT)
พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (BEC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (VRANDA)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) (AWC)

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน มูลคายุติธรรม
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงินลงทุน
ตราสาร /สถาบัน
สุทธิ

-

97,000

-

207,500
70,200
249,100
99,300
592,400
81,600
51,300

-

228,000

-

310,100
37,000
352,500
72,500
1,142,300
137,500

-

135,500
623,700
40,600
607,400

-

260,200
365,900

-

781,300

1,338,600.00
1,338,600.00
48,955,640.00
10,115,625.00
2,018,250.00
19,429,800.00
1,509,360.00
10,189,280.00
2,346,000.00
3,347,325.00
1,516,200.00
1,516,200.00
33,443,107.00
7,830,025.00
2,876,750.00
12,690,000.00
3,081,250.00
4,957,582.00
2,007,500.00
23,692,444.00
2,276,400.00
14,968,800.00
4,892,300.00
1,554,944.00
10,027,815.00
7,155,500.00
2,872,315.00
4,726,865.00
4,726,865.00

0.84
0.84
30.83
6.37
1.27
12.23
0.95
6.42
1.48
2.11
0.95
0.95
21.05
4.93
1.81
7.99
1.94
3.12
1.26
14.92
1.43
9.43
3.08
0.98
6.32
4.51
1.81
2.98
2.98

0.82
0.82
29.95
6.19
1.23
11.89
0.92
6.23
1.44
2.05
0.93
0.93
20.45
4.79
1.76
7.76
1.88
3.03
1.23
14.49
1.39
9.16
2.99
0.95
6.14
4.38
1.76
2.89
2.89
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

163,472,140.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) (AAV)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 161,612,000.26 บาท )

การจัดอันดับ
จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
/เงินตน มูลคายุติธรรม
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงินลงทุน
ตราสาร /สถาบัน
สุทธิ
-

564,200
209,200
753,700
682,200

35,095,692.00
1,444,352.00
16,369,900.00
8,139,960.00
9,141,480.00
158,796,363.00

22.11
0.91
10.31
5.13
5.76
100.00

21.46
0.88
10.01
4.98
5.59
97.13

158,796,363.00

100.00

97.13
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 161,612,000.26 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

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

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

158,796,363.00
8,833,333.50
6,070.99
1,613,988.66
66,578.11
169,316,334.26

(5,592,524.75)
(243,421.46)
(7,336.84)
(910.65)
(5,844,193.70)
163,472,140.56
165,283,654.07
(8,641,349.25)
6,829,835.74
163,472,140.56
9.8904
16,528,365.4101
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ

(1,300,213.84)
(17,336.22)
(138,689.46)
(18,295.94)
(70,215.59)
(1,544,751.05)
(649,765.24)

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

10,295,238.24
(2,815,637.26)
7,479,600.98

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

28,510.81
866,475.00
894,985.81

6,829,835.74
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