กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ในป 2020 เราคาดวาธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ทําใหอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับต่ํา
ชวยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐานจากการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนเมื่อป 2018 และหนุน Valuation ใหทรงตัวไดในระดับสูง
โดยในชวง 1-2 เดือนขางหนา เรามองวาตลาดหุน EM (Emerging Markets) จะกลับมา Outperform ในระยะสั้น จาก 1) ขาว
การลงนามในขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ทําให Sentiment การลงทุนกลับมาดีขึ้น 2) การตกลงลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ
ของกลุม OPEC จะชวยสนับสนุนใหราคาน้ํามันและกําไรของบริษัทใน EM เพิ่มขึ้น และ 3) คาเงินดอลลารสหรัฐฯที่เริ่มกลับมามี
แนวโนมออนคาลง จะทําใหตลาดหุนใน EM ซึ่งปรับตัวขึ้นมานอยกวาตลาด DM ในชวงปที่ผานมา สามารถกลับมา Outperform ไดใน
ระยะ 1-2 เดือนขางหนา คลายกับในชวงป 2016 ที่ราคาน้ํามันเริ่มกลับมาฟนตัวขึ้น และจีนมีการกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่ ทําใหเงิน
หยวนออนคาลงมาก และชวยใหเศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดมี Upside จํากัด จาก 1) Valuation อยูในระดับที่แพง ตลาดไดคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจไว
คอนขางสูง Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ไดเพิ่มขึ้นมาอยางรวดเร็วเปน 18.1 เทาจาก 14.5 เทาในชวงไตรมาส 1 ซึ่งเราประเมิน
วา Valuation ที่สูงในระดับนี้ ไดสะทอนการเรงฟนตัวของเศรษฐกิจไปมากแลว 2) การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบนี้นาจะเปนไป
ไดอยางคอยเปนคอยไป ทําใหคาดการณ EPS Growth ในป 2020 ต่ํา 3) ความเสี่ยงจากสงครามการคายังคงอยู และ 4) มีความเสี่ยงทาง
การเมืองจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งอาจจุดชนวนใหตลาดปรับฐานในชวงตนเดือน มี.ค. จากความกังวลตอนโยบายของ
ผูสมัครทาชิงตําแหนงปธน. จากพรรรค Democrat ซึ่งมีนโยบายกดดันตลาดหุน เชน การเสนอใหเพิ่มภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได
สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได และเสนอใหเพิ่มความเขมงวดในการกํากับดูและบริษัท Tech firms ขนาดใหญ
ในเชิงกลยุทธ เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุน EM เพียงระยะสั้น และขายทํากําไรหุน EM ภายใน
เดือน ก.พ. ในขณะเดียวกัน ใหซื้อสะสมทองคําควบคูกันดวย โดยเฉพาะในชวงนี้ที่ราคากําลังพักฐาน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562)
มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.05
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

6.59%

-2.14%

-0.09%

-1.05%

6.59%

-1.46%

3.83%

6.18%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

4.29%

-0.48%

-3.04%

-7.52%

4.29%

3.99%

4.33%

4.63%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

คุณณัฐภณ อัศวเหม

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2562

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

26,407.07

1.08

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

237.66

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

2,112.57

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

170.88

0.007

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

28,928.18

1.18

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

4,195.24

0.17

คาใชจายอืน่ 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))
** คาธรรมเนียมผูต รวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 30.16 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 20.81 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.80 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 24.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 19.44 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 33.67 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.82
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิต้ี
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
2 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
3 ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
4 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
5 ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
6 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
7 ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
8 ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
9 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
10 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
11 อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,109,276.82

50.28

529,324.18

12.62

349,871.14

8.34

230,591.77

5.50

222,103.86

5.29

180,941.38

4.31

141,170.15

3.37

135,928.89

3.24

102,027.95

2.43

99,369.12

2.37

94,633.47

2.25

4,195,238.73

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
การจองหุ้น

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 )
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,298,906,875.64

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) (TASCO)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (MAJOR)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT-W2)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
บริษัท เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป จํากัด (มหาชน) (ZEN)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TQM)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
ของตราสารหรือผู
ออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

1,763,000

-

11,555,800
24,003,700
1,303,700

-

4,597,000
6,505,400
4,222,400
1,639,500

-

2,470,900

-

21,423,600

-

4,930,300
6,520,200

-

466,200
8,198,300
4,668,600
98,900

-

1,670,300
11,225,900
3,456,100

-

7,605,400

-

8,229,700

-

1,151,500

มูลคายุติธรรม
(บาท)

94,320,500.00
94,320,500.00
151,230,108.00
72,223,750.00
51,367,918.00
27,638,440.00
445,197,380.00
121,820,500.00
105,387,480.00
109,782,400.00
108,207,000.00
60,537,050.00
60,537,050.00
94,263,840.00
94,263,840.00
174,043,595.00
124,490,075.00
49,553,520.00
331,236,634.00
89,044,200.00
148,389,230.00
93,372,000.00
431,204.00
217,609,170.00
117,756,150.00
49,393,960.00
50,459,060.00
130,052,340.00
130,052,340.00
48,966,715.00
48,966,715.00
75,999,000.00
75,999,000.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

4.33
4.33
6.94
3.31
2.36
1.27
20.44
5.59
4.84
5.04
4.97
2.78
2.78
4.33
4.33
7.99
5.72
2.27
15.21
4.09
6.81
4.29
0.02
9.99
5.40
2.27
2.32
5.97
5.97
2.25
2.25
3.49
3.49

4.10
4.10
6.58
3.14
2.24
1.20
19.37
5.30
4.58
4.78
4.71
2.63
2.63
4.10
4.10
7.57
5.41
2.16
14.41
3.87
6.46
4.06
0.02
9.47
5.12
2.15
2.20
5.66
5.66
2.13
2.13
3.31
3.31
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,298,906,875.64

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

บรรจุภัณฑ
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํากัด (มหาชน) (BGC)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (LPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
ยานยนต
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) (SPA)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,272,630,358.72 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
ของตราสารหรือผู
ออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

5,365,200

-

15,682,300
25,178,700

-

145,000

-

6,151,500

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

72,966,720.00
72,966,720.00
166,381,830.00
68,688,474.00
97,693,356.00
26,100,000.00
26,100,000.00
89,196,750.00
89,196,750.00
2,178,101,632.00

3.35
3.35
7.64
3.15
4.49
1.20
1.20
4.09
4.09
100.00

3.17
3.17
7.24
2.99
4.25
1.13
1.13
3.88
3.88
94.75

2,178,101,632.00

100.00

94.75
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
โดยมีการปรับปรุงในสวนขอผูกพันในขอดังตอไปนี้
ขอ 16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปน
ในการรับชําระหนี้
16.4 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณี
ที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุน เป น หลั กทรั พ ย ห รื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น แทนเงิน และบริ ษั ท จัด การได รั บ มติพิ เ ศษให ชํ า ระค า ขายคื น หน ว ยลงทุ น เป น
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริงและ
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย
ขอ 18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนบุคคล ดังนี้
(ก) กองทุน ดังนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแหงชาติ
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวามีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตามขอ 1. ถึงขอ 6.
8. กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะตามขอ 1. ถึงขอ 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโครงการระหวางประเทศ โดยเปนการลงทุนในตางประเทศของ
ผูลงทุนที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account)
(ง) บุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
(2) กรณีที่เปนการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้
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(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ
“ผูลงทุนรายใหญ” และ “ผูดูแลสภาพคลอง” ตามขอ (2) (ก) หมายความ ผูลงทุนรายใหญและผูดูแลสภาพคลอง ตามที่
กําหนดไวในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ
(ข) กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชีพ ที่มี การรั บ โอนเงิ น จากกองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชีพ ทั้ง นี้ เฉพาะในส ว นของหนว ยลงทุ น
ที่รองรับการรับโอนเงินดังกลาว
“เงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” หมายถึง
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนตอเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
3. ผลประโยชนอันเกิดจากเงินตามขอ 1. และขอ 2.
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามขอ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเปนการถือหนวยลงทุนที่มีระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 1 ป เวน
แตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโดยรวม
ของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ
(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถวน ดังนี้
1. การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตองมิไดเปนไปโดยมุง
แสวงหาประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากประโยชนทั่วไปที่พึงไดรับจากการลงทุน เชน เงินปนผล หรือสิทธิออกเสียง เปนตน
2. มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผูถือหนวยลงทุนที่ถือเกินกวา
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว าดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ขอ 19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน
19.1 ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการแกไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน
(2) การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน
19.2 วันและเวลาในการดําเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี กลา วคือ กรณีที่ผูถือ หนวยลงทุ น ถือ หนว ยลงทุน เกิน ขอ จํา กัด การถือ หนว ยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
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จัดการ เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว
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
ขอ 20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม
และไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การชํ า ระค า ขายคืน หนว ยลงทุน เปน หลักทรัพ ย ห รื อ ทรัพ ยสิน อื่น ตามขอ 6
ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมี ป ระกัน และข อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การแกไ ขเพิ่ ม เติม สัญ ญาประกั น ในเรื่ อ งใด ๆ อั น มีผ ลให ผูถือ หน ว ยลงทุ น เสี ย
ผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตอง
ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดยไดรับมติ
โดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไม
กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพัน
เปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสง
สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของ
กองทุนรวม
ขอ 22. การเลิกกองทุนรวม

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) และ
การเลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
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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 รวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีผลตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,272,630,358.72 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

2,178,101,632.00
110,723,679.22
7,165,582.53
10,779,380.15
2,306,770,273.90

(3,019,628.05)
(4,598,516.24)
(133,744.27)
(111,509.70)
(7,863,398.26)
2,298,906,875.64
1,559,183,392.72
785,861,340.80
(46,137,857.88)

สินทรัพยสุทธิ

2,298,906,875.64

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

14.7443
155,918,339.2669
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

176,215.17
37,080,719.15
37,256,934.32
(26,407,066.18)
(237,663.49)
(2,112,565.33)
(30,163.12)
(19,070.16)
(140,720.32)
(28,947,248.60)
8,309,685.72
87,623,234.71
(119,413,383.72)
(31,790,149.01)
(23,480,463.29)
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