กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา 6
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้
มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา ตลาดเริ่มมีการสับเปลี่ยนเขาหุนกลุม Growth/Defensives เชน Tech. และ Healthcare
แทนกลุ ม Cyclicals เช น Energy และ Financials ที่ นํ า ตลาดมาตั้ ง แต ต น ป ท า มกลางความกั ง วลต อ การฟ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจ และการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตา ประกอบกับ Fed มีการสงสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่จะ
เขมงวดขึ้นอยางชัดเจน โดยการปรับขึ้นคาดการณอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot plots) ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผานมา

ในชวงครึ่งหลังของป เรามองปจจัยเหลานี้จะยังเปนกดดันตลาดหุนอยางตอเนื่อง เราจึงแนะนําลดน้ําหนักการ
ลงทุนในหุนกลุม Cyclicals และเพิ่มน้ําหนักในกลุม Growth/Defensive เชน Tech และ Healthcare
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
11.39 และกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.39
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการ
กองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (A)

11.39%

-0.21%

-1.05%

11.39%

17.78%

0.37%

2.91%

5.72%

10.29%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

5.76%

-0.14%

0.56%

5.76%

10.92%

3.98%

4.23%

5.90%

8.33%

ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (PVD) 11.39%

-0.21%

-1.05%

11.39%

17.78%

0.37%

2.91%

n.a.

4.27%

5.76%

-0.14%

0.56%

5.76%

10.92%

3.98%

4.23%

n.a.

5.33%

กองทุนเปิ ด

เกณฑ์ มาตรฐาน**

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัด ผ
ลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในอัตรารอยละ 50
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตรารอยละ 25
3) คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตรารอยละ 25
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16- พ.ค. 62- 2 ต.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในอัตรารอยละ 50
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในอัตรารอยละ 25
3) คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตรารอยละ 25
และเกณฑอางอิงตั้งแต 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ในสัดสวน 25%
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 2564

-

-

-

*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 พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

8,179.07

0.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

190.79

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,071.93

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

88.91

0.006

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

9,530.70

0.71

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

2,781.79

0.21

คาใชจายอื่น 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))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 28.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 39.77 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 4.84 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.79 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 13.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน PVD

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.614
0.614

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน*
0.080
0.080

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.020
0.020

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.11

0.714
0.714
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,682,762.56

96.44

56,043.85

2.02

30,140.56

1.08

12,839.04

0.46

2,781,786.01

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพื่อการเลีย้ งชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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 ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,332,606,935.65

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
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 สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (RS)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (PTG)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

324,000.00
317,000.00
240,800.00
394,300.00
74,300.00
64,700.00
939,500.00
457,300.00
182,000.00
871,800.00
449,577.00
1,487,300.00
322,600.00
93,600.00
309,000.00
207,500.00
245,300.00
276,100.00
2,253,730.00
429,784.00
771,000.00
2,177,700.00
79,100.00
364,500.00
1,430,100.00
571,000.00
413,100.00
192,900.00
1,098,100.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

126,084,000.00
36,612,000.00
37,406,000.00
13,424,600.00
38,641,400.00
28,767,700.00
817,300.00
27,950,400.00
65,265,325.00
38,284,625.00
26,980,700.00
110,163,796.20
12,694,500.00
52,308,000.00
9,261,286.20
21,417,120.00
12,339,450.00
2,143,440.00
66,326,500.00
52,839,000.00
13,487,500.00
17,477,625.00
17,477,625.00
239,312,139.50
20,155,300.00
77,190,252.50
13,108,412.00
14,263,500.00
85,474,725.00
9,254,700.00
19,865,250.00
21,542,820.00
8,866,620.00
12,676,200.00
94,034,900.00
17,969,850.00
12,924,300.00
63,140,750.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

11.70
3.40
3.47
1.24
3.59
2.67
0.08
2.59
6.06
3.55
2.51
10.23
1.18
4.85
0.86
1.99
1.15
0.20
6.16
4.91
1.25
1.62
1.62
22.21
1.87
7.17
1.22
1.32
7.93
0.86
1.84
2.00
0.82
1.18
8.73
1.67
1.20
5.86

สินทรัพย
สุทธิ

9.46
2.75
2.80
1.01
2.90
2.16
0.06
2.10
4.90
2.87
2.03
8.27
0.95
3.93
0.69
1.61
0.93
0.16
4.98
3.97
1.01
1.31
1.31
17.96
1.51
5.79
0.98
1.07
6.42
0.70
1.49
1.62
0.67
0.95
7.06
1.35
0.97
4.74
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,332,606,935.65

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,053,875,278.42 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

217,900.00
905,400.00
613,243.00
538,700.00
650,700.00
934,100.00
2,300,300.00
606,900.00
290,800.00
913,900.00
3,468,500.00
490,700.00
1,509,900.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

106,443,025.00
30,832,850.00
23,993,100.00
18,397,290.00
20,335,925.00
12,883,860.00
74,578,020.00
21,671,120.00
52,906,900.00
37,627,800.00
37,627,800.00
45,192,540.00
15,267,000.00
18,826,340.00
11,099,200.00
44,540,965.00
30,423,400.00
14,117,565.00
1,077,357,155.70

9.88
2.86
2.23
1.71
1.89
1.19
6.92
2.01
4.91
3.49
3.49
4.20
1.42
1.75
1.03
4.13
2.82
1.31
100.00

7.99
2.31
1.80
1.38
1.53
0.97
5.59
1.62
3.97
2.82
2.82
3.39
1.15
1.41
0.83
3.34
2.28
1.06
80.85

1,077,357,155.70

100.00

80.85
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
19.2 วั น และเวลาในการดํ า เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ปน ไปตามหลัก เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
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(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่อง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรบั ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณี ที่ ป รากฏว า กองทุ น รวมมี มู ล ค า หน ว ยลงทุ น หรื อ มี ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือชี้ชวน
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(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,053,875,278.42 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

1,077,357,155.70
256,934,235.89
3,528.07
1,334,294,919.66

(10,000.00)
(1,617,715.49)
(60,268.52)
(1,687,984.01)
1,332,606,935.65
212,153,518.45
172,903,248.45
947,550,168.75

สินทรัพยสุทธิ

1,332,606,935.65

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

62.8133
21,215,351.8034

ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุน PVD
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

1,139,458,391.94
62.8133
18,140,396.2123
193,148,543.71
62.8134
3,074,955.5911
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

16,771,574.07
71,737.38
16,843,311.45
(8,179,068.09)
(190,786.08)
(1,071,934.90)
(28,760.90)
(1,287,654.14)
(10,758,204.11)
6,085,107.34

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

97,801,552.21
37,573,274.89
135,374,827.10

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

141,459,934.44

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน PVD
รวม

119,047,082.39
22,412,852.05
141,459,934.44
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