กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
(TISCO Equity Growth Super Savings Fund)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16
เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทาน
เพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ตลาดหุนยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคลองนอยลง โดยผลบวกจากแผนกระตุนเศรษฐกิจ
กอนหนานี้เริ่มหมดลง และแสดงใหเห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เชน ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ที่ชะลอตัว
ลง โดยเฉพาะยูโรโซน ที่มีจํานวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เฉลี่ยต่ํากวาเปาหมาย
สําหรับประเด็นการเลือกตั้งปธน. นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น หลังการดีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผาน
มา แตมองความผันผวนในตลาดหุนจะยังอยูในระดับสูงตอเนื่องหลังวันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ปธน. Trump อาจไมยอมรับ
ผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนประเมินวาความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแตตนเดือน ธ.ค. เปนตนไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการ
เลือกตั้งที่กําหนดใหแตละรัฐตองรายงานผลการเลือกตั้งภายในเสนตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงทําใหนักลงทุนคาดวาจะทราบผลการเลือกตั้ง
ภายในเสนตายดังกลาว และจะทําใหความผันผวนลดลง
นอกจากนี้ ตลาดไดเริ่ม price-in การฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะขางหนา ทําใหหุนวัฏจักร (Cyclical Stocks) ใหผลตอบแทน
สูงกวาหุนกลุม Defensive ในชวง 2 เดือนที่ผานมา ซึ่งเรามองวาภาพ Reflation หรือการคาดหวังตอฟนตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งปธน. ซึ่งจะผลักดันใหหุนกลุม Cyclical เปนกลุมที่นําตลาดขึ้นตอในปหนา เราจึงแนะนําใหนักลงทุน
เนนลงทุนในหุน Cyclical และกลุมตลาดเกิดใหม (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดในประเทศที่พัฒนา
แลว (DM)
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทิสโก หุนทุน เพื่อการออม มีผลการดําเนินงานยอนหลังตั้งแต วันที่ 16 เมษายน 2563
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.43 และกองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.43
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
ชนิดหน่ วยลงทุนเพือ่ การออม

n.a.

-5.24%

-5.65%

3.43%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

-4.39%

-5.64%

3.76%

ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
ชนิดหน่ วยลงทุนเพือ่ การออมพิเศษ

n.a.

-5.24%

-5.65%

3.43%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

-4.39%

-5.64%

3.76%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 80%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 10%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคาร
ไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 10%
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 กันยายน 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

287.13

0.47

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

6.10

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

48.79

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.20

0.03

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

7.95

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

369.17

0.60

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

286.91

0.46

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

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 0.04 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 3.86 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.006 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.34 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.71 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class SSF
Class SSFX

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.477
0.462

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.133
0.133

Expense Ratio ราย Class
0.610
0.595

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.55
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
2 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
3 ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
4 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
5 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
6 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7 ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
8 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
9 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
10 อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11 อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

162,925.97

56.79

49,373.68

17.21

37,915.81

13.22

19,118.47

6.66

4,206.51

1.47

4,098.18

1.43

4,020.06

1.40

2,710.98

0.94

902.43

0.31

874.23

0.30

759.82

0.27

286,906.14

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี 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)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 หุนทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

86,557,494.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) (DOHOME)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (PTG)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
การแพทย
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับความ
จํานวนหนวย/เงินตน
รอยละของมูลคา
นาเชื่อถือของตราสาร
มูลคายุติธรรม (บาท)
หรือผูออกตราสาร /
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงิน ลงทุน
สถาบัน
สุทธิ

13,500.00
17,300.00
20,500.00
4,000.00
162,100.00
63,200.00
79,400.00
72,100.00
52,000.00
47,400.00
116,800.00
45,700.00
14,100.00
63,300.00
51,800.00
51,800.00
9,500.00
158,580.00
73,600.00
169,700.00
14,500.00
34,600.00
59,100.00
90,700.00
110,800.00
26,800.00
62,700.00
212,607.00
187,500.00
128,900.00
337,000.00

3,960,600.00
1,296,000.00
1,332,100.00
1,332,500.00
1,288,000.00
1,288,000.00
5,900,910.00
3,420,310.00
2,480,600.00
12,487,800.00
3,136,300.00
4,344,025.00
780,000.00
957,480.00
1,681,920.00
1,588,075.00
5,655,225.00
2,411,100.00
3,244,125.00
2,253,300.00
2,253,300.00
15,508,990.00
2,188,550.00
546,250.00
4,836,690.00
1,361,600.00
5,430,400.00
1,145,500.00
11,185,005.00
685,080.00
1,891,200.00
3,151,825.00
5,456,900.00
10,962,090.00
3,135,600.00
1,755,600.00
4,252,140.00
1,818,750.00
3,309,460.00
2,500,660.00
808,800.00

4.94
1.62
1.66
1.66
1.61
1.61
7.35
4.26
3.09
15.57
3.91
5.42
0.97
1.19
2.10
1.98
7.05
3.01
4.04
2.81
2.81
19.34
2.73
0.68
6.03
1.70
6.77
1.43
13.94
0.85
2.36
3.93
6.80
13.67
3.91
2.19
5.30
2.27
4.13
3.12
1.01

4.58
1.50
1.54
1.54
1.49
1.49
6.82
3.95
2.87
14.42
3.62
5.02
0.90
1.11
1.94
1.83
6.54
2.79
3.75
2.60
2.60
17.91
2.53
0.63
5.59
1.57
6.27
1.32
12.91
0.79
2.18
3.64
6.30
12.66
3.62
2.03
4.91
2.10
3.82
2.89
0.93
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

86,557,494.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 84,575,270.41 บาท )

อัตราดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับความ
จํานวนหนวย/เงินตน
รอยละของมูลคา
นาเชื่อถือของตราสาร
มูลคายุติธรรม (บาท)
หรือผูออกตราสาร /
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงิน ลงทุน
สถาบัน
สุทธิ

12,300.00
19,200.00
114,300.00
60,000.00
257,400.00

276,750.00
276,750.00
1,593,240.00
816,000.00
777,240.00
5,835,300.00
3,390,000.00
2,445,300.00
80,216,670.00

0.34
0.34
1.98
1.01
0.97
7.27
4.22
3.05
100.00

0.32
0.32
1.84
0.94
0.90
6.75
3.92
2.83
92.66

80,216,670.00

100.00

92.66
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 84,575,270.41 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

80,216,670.00
6,638,121.25
39,150.04
318,816.27
87,212,757.56

(503,459.22)
(150,108.28)
(1,526.55)
(168.60)
(655,262.65)
86,557,494.91

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

83,686,681.84

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

6,579,320.59

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

(3,708,507.52)

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

86,557,494.91
10.3430
8,368,668.1770
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย

2,013.28

เงินปนผลรับ

480,789.50

รวมรายได

482,802.78

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

(287,127.56)
(6,098.35)

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

(48,786.48)

คาสอบบัญชี

(19,200.72)

คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่นๆ

(301.98)
(86,315.71)

รวมคาใชจาย

(447,830.80)

รายไดจากการลงทุนสุทธิ

34,971.98

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

615,120.91
(4,358,600.41)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(3,743,479.50)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(3,708,507.52)
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