กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
(TISCO Thai Well-being Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ตลาดหุนในชวง 1 เดือนที่ผานมาฟนตัวขึ้นมาทํา New high อีกครั้ง ทามกลางการประกาศผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกวาคาด นอกจากนี้ อัตรากําไร (Profit Margin) ยังทรงตัวในระดับสูงได ซึ่งเปนสัญญาณที่ดี สะทอน
วาบริษัทสวนใหญไดรับผลกระทบคอนขางจํากัดจากเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นสูงในชวงที่ผานมา
ในระยะขางหนา เรามองวาทิศทางของตลาดหุนจะขึ้นอยูกับแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจ เงินเฟอ และแนวโนมการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 3 กรณี ดังนี้ 1) เงินเฟอเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว (Transitory) ขณะที่เศรษฐกิจยังฟนตัวไดอยาง
แข็งแกรงตอเนื่อง 2) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอยางชัดเจน (Slowdown) ซึ่งจะสงผลใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด 3)
เงินเฟอพุงขึ้นสูงตอเนื่อง และ Fed ขึ้นดอกเบี้ยไมทัน (Behind the Curve)
เรามองเศรษฐกิจในชวง 2-3 เดือนขางหนามีความเปนไปไดที่จะเขาสูภาวะ Slowdown มากที่สุด เนื่องจาก 1) การบริโภค
สินคา (Goods Consumption) ที่ไดรับแรงหนุนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในชวง Covid นาจะผานพนชวงฟนตัว
สูงสุดไปแลว ในขณะที่ 2) การใชจายในภาคบริการยังฟนตัวชาตามความกังวลตอจํานวนผูติดเชื้อที่มีการเรงตัวขึ้นเปนระยะ 3) ปจจัย
บวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เชน การแจกเงิน และเงินชดเชยผูวางงานเพิ่มเติม ที่ทยอยหมดลง และ 4) การเรงเติมสินคาคงคลัง
ซึ่งนาจะลดลงโดยเฉพาะหลังเทศกาลคริสตมาส ซึ่งจะสงผลใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด
ในกรณีนี้ เราคาดวา Bond yield ระยะยาวจะปรับลงมาอยูที่ 1.3-1.4% ตามแนวโนมเศรษฐกิจที่ชะลอลง ในขณะที่ EYG จะ
เพิ่มขึ้นจากปจจุบันที่ 3% เปนสูงกวา 3.5% สะทอนความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันใหดัชนี S&P500 ลดลงสู
ระดับ 4,300-4,400 จุด ในชวง 3 เดือนขางหนา หรือราว 6-8% จากระดับปจจุบัน และในกรณีนี้ตลาดหุนกลุมประเทศพัฒนาแลว
(Developed Markets: DM) จะใหผลตอบแทนดีกวาตลาดเกิดใหม (Emerging Markets: EM)
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2564)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.98
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 29 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

20.14%

3.15%

11.88%

6.98%

37.35%

4.34%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

14.87%

2.08%

4.83%

3.71%

27.39%

1.23%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

คุณวีระพันธ โรจนณัฐกุล

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

29 ตุลาคม 2564

-

-

-

*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 หุ้นไทย Well-being
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

675.90

0.81

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

9.01

0.01

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

72.10

0.09

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.16

0.03

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense)

25.82

0.03

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

4.44

0.002

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

806.43

0.97

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

369.75

0.44

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว , สารประชาสัมพันธ , รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.35 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.12 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.02 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.86
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

199,239.85

53.89

73,475.05

19.87

35,951.89

9.72

34,322.62

9.28

17,530.22

4.74

7,026.50

1.90

2,201.99

0.60

369,748.12

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ 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







6

กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

84,444,239.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
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)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
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)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) (SHR)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) (AWC)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BA)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 81,579,331.84 บาท )

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

24,700.00
25,500.00
143,900.00
189,200.00
39,800.00
360,700.00
14,200.00
34,700.00
17,400.00
59,500.00
23,500.00
203,458.00
75,200.00
151,300.00
37,200.00
330,700.00
29,700.00
116,800.00
396,600.00
346,000.00
554,500.00
28,600.00
134,600.00
100,200.00
417,500.00
389,500.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

25,185,990.00
833,625.00
1,829,625.00
9,209,600.00
6,574,700.00
811,920.00
5,266,220.00
660,300.00
294,950.00
294,950.00
17,234,819.50
2,157,600.00
1,502,375.00
1,286,625.00
6,663,249.50
2,462,800.00
3,162,170.00
12,847,960.00
755,160.00
7,771,450.00
4,321,350.00
6,736,396.00
4,204,800.00
1,292,916.00
1,238,680.00
4,223,070.00
2,528,520.00
1,694,550.00
17,321,245.00
8,681,700.00
1,162,320.00
3,757,500.00
3,719,725.00
83,844,430.50

30.03
0.99
2.18
10.98
7.84
0.97
6.28
0.79
0.35
0.35
20.56
2.57
1.79
1.54
7.95
2.94
3.77
15.32
0.90
9.27
5.15
8.04
5.02
1.54
1.48
5.04
3.02
2.02
20.66
10.35
1.39
4.48
4.44
100.00

29.84
0.99
2.17
10.91
7.79
0.96
6.24
0.78
0.35
0.35
20.41
2.56
1.78
1.52
7.89
2.92
3.74
15.21
0.89
9.20
5.12
7.98
4.98
1.53
1.47
5.00
2.99
2.01
20.51
10.28
1.38
4.45
4.40
99.30

83,844,430.50

100.00

99.30
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

83,844,430.50
1,842,728.26
344.44
1,701,780.02
87,389,283.22
(2,786,792.81)
(153,498.54)
(51.67)
(4,700.57)
(2,945,043.59)
84,444,239.63
76,072,474.01
(996,479.58)
9,368,245.20
84,444,239.63
11.1005
7,607,247.3978
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

554,466.00
1,175.41
555,641.41
(675,899.81)
(9,012.03)
(72,095.97)
(19,156.24)
(186,745.22)
(962,909.27)
(407,267.86)

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

5,467,628.46
1,320,160.23
6,787,788.69

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

6,380,520.83
(176.32)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

6,380,344.51
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