กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
(TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 1)
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 ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1 สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 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)
อยางไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุนยังมีความไมแนนอนจากผลการเลือกตั้งวุฒิสภาของรัฐ Georgia ในวันที่ 5 ม.ค. 2021 ซึ่งจะ
เปนตัวกําหนดขนาดของแผนกระตุนเศรษฐกิจในปหนา ขณะที่ในระยะยาว นักลงทุนอาจตองระวังการเพิ่มขึ้นของ Bond yield สหรัฐฯ
อายุ 10 ป ที่หากเพิ่มขึ้นใกลระดับ 1.4% จะกลับมากดดันตลาดหุนใหปรับฐานลงได
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1 ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม
2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 7.67
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

-21.51%

-2.14%

-9.42%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-22.00%

-3.39%

-9.50%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-7.67%

-22.52%

-12.58%

-7.36%

-22.82%

-11.81%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ตุลาคม 2563

-

-

-

*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 ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
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)

1,116.93

0.54

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

178.71

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

37.17

0.017

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

1,332.81

0.64

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

159.04

0.08

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))
** คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) เปนจํานวนเงิน 16.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 17.64 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.43 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.19 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.30 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.85 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.78
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ลําดับที่
1
2

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

151,778.25

95.43

7,260.79

4.57

159,039.04

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไทย อิควิตี ้ ทริกเกอร์ 5M#1

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 ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

162,279,917.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย 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 เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา 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)
บริษัท ปตท. 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)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท เอ็นอาร อินสแตนท โปรดิวซ จํากัด (มหาชน) (NRF)

อัตรา
ดอกเบี้ย

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

63,900.00
69,300.00
99,100.00
15,000.00
244,500.00
169,300.00
75,700.00
174,500.00
199,700.00
192,400.00
192,000.00
20,300.00
133,200.00
69,600.00
32,100.00
30,800.00
230,840.00
91,000.00
424,100.00
44,400.00
124,300.00
51,200.00
123,100.00
103,700.00
28,700.00
90,100.00
253,309.00
90,000.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

17,907,950.00
6,182,325.00
5,284,125.00
6,441,500.00
5,070,000.00
5,070,000.00
12,175,450.00
5,403,450.00
6,772,000.00
23,572,210.00
3,103,700.00
9,379,375.00
5,341,975.00
3,059,160.00
2,688,000.00
10,627,950.00
3,501,750.00
7,126,200.00
3,132,000.00
3,132,000.00
27,805,365.00
1,259,925.00
1,593,900.00
6,578,940.00
1,729,000.00
13,147,100.00
3,496,500.00
14,817,285.00
2,510,860.00
1,766,400.00
4,862,450.00
5,677,575.00
10,196,935.30
3,142,650.00
2,275,025.00
4,230,260.30
549,000.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

11.04
3.81
3.26
3.97
3.12
3.12
7.50
3.33
4.17
14.53
1.91
5.78
3.29
1.89
1.66
6.55
2.16
4.39
1.93
1.93
17.13
0.78
0.98
4.05
1.07
8.10
2.15
9.14
1.55
1.09
3.00
3.50
6.28
1.94
1.40
2.60
0.34

สินทรัพย
สุทธิ

11.04
3.81
3.26
3.97
3.12
3.12
7.50
3.33
4.17
14.53
1.91
5.78
3.29
1.89
1.66
6.55
2.16
4.39
1.93
1.93
17.13
0.78
0.98
4.05
1.07
8.10
2.15
9.14
1.55
1.09
3.00
3.50
6.28
1.94
1.40
2.60
0.34
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

162,279,917.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (VRANDA)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 210,964,149.44 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

การจัดอันดับ จํานวนหนวย/
ความนาเชื่อถือของ
เงินตน
วันครบอายุ
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน
275,300.00
727,300.00
74,600.00
309,100.00
234,700.00
20,100.00
85,900.00
125,400.00
304,400.00
188,700.00
274,200.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
6,650,546.00
4,817,750.00
1,832,796.00
3,169,670.00
1,469,620.00
1,700,050.00
8,273,175.00
8,273,175.00
1,839,150.00
1,839,150.00
4,834,182.00
3,307,150.00
802,560.00
724,472.00
12,205,605.00
9,765,225.00
2,440,380.00
162,277,473.30

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
4.10
4.10
2.97
2.97
1.13
1.13
1.95
1.95
0.90
0.90
1.05
1.05
5.10
5.10
5.10
5.10
1.13
1.13
1.13
1.13
2.98
2.98
2.04
2.04
0.49
0.49
0.45
0.45
7.52
7.52
6.02
6.02
1.50
1.50
100.00
100.00

162,277,473.30 100.00

100.00
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 210,964,149.44 บาท)
เงินฝากธนาคาร

162,277,473.30
517,513.23

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย

48,000.55
162,842,987.08

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

(357,326.73)
(199,773.82)
(5,554.56)
(414.08)
(563,069.19)

สินทรัพยสุทธิ

162,279,917.89

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

225,809,240.56

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

56,452,031.66
(119,981,354.33)
162,279,917.89
7.1865
22,580,924.0583
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กองทุนเปด ทิสโก ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(28,841,071.79)
17,358,622.04
(11,482,449.75)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(11,553,941.70)

7,837.02
1,275,759.00
1,283,596.02
(1,116,930.67)
(16,754.02)
(178,708.87)
(17,643.76)
(1,175.54)
(23,875.11)
(1,355,087.97)
(71,491.95)
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