กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
(TISCO 1 Year Bond Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
รายงานผลการทดลองวั ค ซี น COVID-19 ของบริ ษั ท ยา Pfizer/BioNTech และ Moderna ชี้ ว า วั ค ซี นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปองกันโรคไดสูงถึง 95% โดยหากประเมินรวมกับอัตราการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่ R0= 2.5 ประชาชนจะตองไดรับวัคซีน
จํานวน 60% ของประชากรทั้งหมด จึงจะสามารถสรางภูมิคุมกันหมู (Herd Immunity) และยับยั้งการระบาดของโรคไดสําเร็จ
ทั้งสองบริษัทไดรับการสนับสนุนจากกลุมประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก ทําใหประเทศเหลานี้นาจะมีสิทธิไดรับวัคซีนกอน โดย
ทั้งสองบริษัทคาดวาจะสามารถผลิตวัคซีนรวมกันไดราว 2,000 ลานโดสในปหนา เพียงพอที่จะแจกจายใหประชาชนสําหรับการสราง
Herd Immunity ในกลุมประเทศพัฒนาแลวไดภายในปหนา
ขาวดีจากการพัฒนาวัคซีน ทําใหภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจชัดขึ้น ตลาดหุนเริ่มเปลี่ยนเขาสู Reflation mode หรือภาวะที่ตลาด
หุนปรับตัวเพิ่มขึ้น พรอมกับการออนคาของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Bond yield หุนกลุม Cyclicals เชน กลุม
สินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคาฟุมเฟอย (Consumer Discretionary) และสินคาวัสดุ (Materials) จะสับเปลี่ยนมาใหผลตอบแทน
สูงกวาหุนกลุม Defensives เชน หุนกลุมสินคาจําเปน (Consumer Staples) และหุนสาธารณูปโภค (Utilities) ขณะเดียวกันหุนในกลุม
ตลาดเกิดใหม (EM) ก็สับเปลี่ยนมาใหผลตอบแทนดีกวาตลาดหุนในกลุมตลาดพัฒนาแลว (DM)
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563) มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.17
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

0.85%

0.01%

0.03%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.82%

-0.02%

-0.11%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

0.17%

1.28%

1.33%

1.30%

1.90%

0.06%

1.21%

1.46%

1.48%

2.07%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 27 ต.ค. 62 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ป (Zero Rate Return Index)
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ป (Zero Rate Return Index) ในสัดสวน 80%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย หลังหักภาษีในสัดสวน 20%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงปจจุบัน ผลตอบแทนรวมสุทธิของพันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 1 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 100%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนในบางสวนไมมีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ตุลาคม 2563

1

1

62.64

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

237.06

0.14

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

18.02

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

94.82

0.05

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

17.64

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

7.22

0.003

374.76

0.21

-

-

คาใชจายอื่น 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 0.19 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 3.88 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.55 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.36
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

177,607,306.72

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/2ป/2562 (BOT212A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/3ป/2561 (BOT213A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/2ป/2562 (BOT215A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 24/182/63 (CB20D17A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 9/364/62 (CB20N05A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 28/182/63 (CB21114A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 29/182/63 (CB21121A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 2/364/63 (CB21204A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 34/182/63 (CB21225A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 3/364/63 (CB21304A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 5/364/63 (CB21513A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 6/365/63 (CB21604A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที2่ /2560
ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2563 (BAY20NA)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที2่ /2561
ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY217A)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที1่ /2562
ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY224A)
หุนกูของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
ครบกําหนดไถถอนป 2564 (KK212A)
รวมหุนกู (Debenture)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบอายุ

1.750
1.620
1.840

18/02/2021
12/03/2021
27/05/2021
17/12/2020
05/11/2020
14/01/2021
21/01/2021
04/02/2021
25/02/2021
04/03/2021
13/05/2021
04/06/2021

1.850

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/เงิน
ตน
นาเชื่อถือของตราสาร
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

42,000.00
10,000.00
56,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
3,000.00
18,000.00

42,150,187.38
10,039,350.40
56,411,945.52
4,996,914.25
9,999,469.90
1,998,055.60
1,997,797.06
3,995,008.96
3,993,562.32
9,983,011.10
2,991,653.43
17,944,223.04
166,501,178.96

23.97
5.71
32.07
2.84
5.68
1.14
1.14
2.27
2.27
5.68
1.70
10.20
94.67

23.73
5.65
31.76
2.81
5.63
1.12
1.12
2.25
2.25
5.62
1.68
10.10
93.72

03/11/2020 AAA(tha)/FITCH

3,500.00

3,499,968.36

1.99

1.97

2.220

12/07/2021 AAA(tha)/FITCH

1,900.00

1,917,874.93

1.09

1.08

2.370

04/04/2022 AAA(tha)/FITCH

2,900.00

2,951,194.08

1.68

1.66

1.950

08/02/2021 A/TRIS

1,000.00

1,002,332.56

0.57

0.56

9,371,369.93

5.33

5.27

175,872,548.89 100.00

98.99

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 175,255,785.81 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

มูลคายุติธรรม
(บาท)

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

177,607,306.72

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/เงิน
ตน
นาเชื่อถือของตราสาร
ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
วันครบอายุ
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
อัตรา
ดอกเบี้ย

B

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
ในระดับเดียวกัน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 175,255,785.81 บาท)
เงินฝากธนาคาร

175,872,548.89
1,171,115.68

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

675,132.95
0.15
177,718,797.67

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

(32,746.41)
(76,990.54)
(1,628.77)
(125.23)
(111,490.95)

สินทรัพยสุทธิ

177,607,306.72

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

151,296,424.95

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

(207,902,842.33)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

234,213,724.10

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

177,607,306.72
11.7390
15,129,642.0867
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 ป
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

1,039,850.51
183,601.89
1,223,452.40
(237,060.18)
(18,016.57)
(94,824.09)
(17,643.76)
(820.48)
(7,219.55)
(375,584.63)
847,867.77
53,043.95
(606,956.59)
(553,912.64)
293,955.13
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