กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
(TISCO Strategic Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงมาอยูที่ระดับ 1.6% ตามที่เราคาด หลังการประชุม Fed ในเดือน ก.ย.
ซึ่งมีการสงสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกวาที่ตลาดคาด ทําใหตลาดปรับตัวลงเล็กนอย ในระยะขางหนา เรามอง Bond yield นาจะเริ่มปรับขึ้น
ไดอยางจํากัด และทรงตัวอยูในกรอบ 1.6-1.8% ในชวงที่เหลือของป ซึ่งจะลดแรงกดดันตอตลาดหุน
จากการประเมิ น โดยใช Earning yield gap (EYG) ซึ่ ง คื อ ส ว นต า งระหว า งผลตอบแทนที่ นั ก ลงทุ น คาดหวั ง จากตลาดหุ น
(S&P500) หักลบดวยผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งไมมีความเสี่ยง (Risk-free rate) พบวาในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว เชนเดียวกับ
ปจจุบัน แนวโนมการขยายตัวของกําไรจะทําใหตลาดหุนมีความนาสนใจมากขึ้น ในขณะที่ตลาดพันธบัตรถูกกดดันจากเงินเฟอและอัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทําให EYG เคลื่อนไหวอยูในกรอบต่ํา 2.75-3.5%
ปจจุบัน EYG ทรงตัวอยูที่ 3.5% ใกลเคียงระดับสูงสุดในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งชี้วาตลาดหุนไดสะทอนความเสี่ยงจาก
นโยบายการเงินที่เขมงวดไปพอสมควรแลว หากสมมติให EYG ทรงตัวอยูที่ 3.5% และ Bond yield อยูที่ระดับ 1.6-1.8% คา P/E ของ
ดัชนี S&P500 จะลดลงไปอยูที่ 18.9-19.6 เทา หรือคิดเปนดัชนีที่ 4,150-4,310 จุด ซึ่งชี้วาตลาดมี Downside ที่คอนขางจํากัดจากระดับ
ปจจุบัน
อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีความเสี่ยงจาก 1) การปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ ซึ่งอาจผานการพิจารณาอยางเร็วสุดในชวงเดือน
พ.ย.- ธ.ค. นี้ และอาจทําใหคาดการณกําไรป 2022 ลง -4% จากระดับปจจุบัน และ 2) ความเสี่ยงจาก Stagflation ซึ่งถึงแมเราจะมองวามี
ความเปนไปไดนอยที่จะเกิด แตหากเงินเฟอยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และเริ่มมีสัญญาณการสงผานของราคาสินคาโภคภัณฑไปยังสินคาอื่นๆ
และราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นเริ่มกดดันการบริโภคจนทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง เขาสูภาวะ Stagflation ก็อาจทําใหดัชนี S&P500 จะลงไปเท
รดที่ P/E ราว 13-14 เทา หรือต่ํากวาระดับปจจุบันที่ 19-20 เทาถึง 30%
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ดังนี้
กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.35 , กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด (Class SSF)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.35 และกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด (Class MF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.53
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบ ริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์ (A)

29.88%

-0.32%

5.62%

6.35%

57.31%

16.54%

16.75%

14.45%

12.81%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

13.79%

-1.62%

2.08%

2.99%

33.56%

0.17%

4.79%

9.24%

9.14%

ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์ (SSF) 29.88%

-0.32%

5.62%

6.35%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

54.26%

13.79%

-1.62%

2.08%

2.99%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

35.13%

ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์ (MF)

n.a.

-0.25%

5.85%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6.53%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

-1.62%

2.08%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-0.09%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผ
ลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

คุณอนุชา หลอทองคํา

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 กันยายน 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 สแตรทิจกิ ฟันด์
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

29,676.29

0.85

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

504.42

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

2,834.10

0.08

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

446.30

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

33,461.11

0.96

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

17,433.16

0.50

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 21.06 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว , สารประชาสัมพันธ , รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 50.82 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 136.03 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 9.22 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 229.17 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ *

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

ชนิดหนวยลงทุน A

0.887

0.081

0.027

0.995

ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

0.887

0.081

0.027

0.995

ชนิดผูลงทุนประเภทกองทุนรวม

0.444

0.081

0.027

0.552

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

2.50
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

3,894,761.80

22.34

2,740,257.11

15.72

2,635,178.27

15.12

1,431,220.92

8.21

1,398,150.71

8.02

1,021,694.09

5.86

901,796.74

5.17

884,002.64

5.07

798,656.68

4.58

774,567.09

4.44

952,875.63

5.47

17,433,161.68

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟั นด์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,982,973,001.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU-W4)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU-W5)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (BEC)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 3,557,405,010.64 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

(หุน/บาท)

2,723,000.00
8,614,000.00
4,251,800.00
4,465,000.00
1,445,000.00
16,618,333.00
5,988,333.00
5,988,333.00
9,177,500.00
9,365,000.00
3,881,500.00
6,416,800.00
11,572,514.00
16,413,700.00
8,856,900.00
846,000.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

363,520,500.00
363,520,500.00
383,323,000.00
383,323,000.00
569,461,050.00
285,933,550.00
283,527,500.00
283,220,000.00
283,220,000.00
660,590,075.10
206,067,329.20
44,313,664.20
29,342,831.70
380,866,250.00
125,491,000.00
125,491,000.00
546,505,350.00
172,726,750.00
373,778,600.00
720,711,481.00
364,534,191.00
356,177,290.00
309,246,660.00
189,537,660.00
119,709,000.00
3,962,069,116.10

9.18
9.18
9.67
9.67
14.37
7.22
7.15
7.15
7.15
16.67
5.20
1.12
0.74
9.61
3.17
3.17
13.79
4.36
9.43
18.19
9.20
8.99
7.81
4.79
3.02
100.00

9.13
9.13
9.62
9.62
14.30
7.18
7.12
7.11
7.11
16.59
5.18
1.11
0.74
9.56
3.15
3.15
13.72
4.34
9.38
18.09
9.15
8.94
7.77
4.76
3.01
99.48

3,962,069,116.10

100.00

99.48
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

3,962,069,116.10
53,242,483.42
16,963.23
366,844,473.32
4,382,173,036.07

(6,031,901.83)
(386,816,720.69)
(6,065,201.14)
(2,544.49)
(283,666.77)
(399,200,034.92)
3,982,973,001.15

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

2,030,845,484.76
1,472,438,035.15

สินทรัพยสุทธิ

3,982,973,001.15

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

83.0323
47,968,948.1122

ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดผูลงทุนประเภทกองทุนรวม
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

479,689,481.24

3,453,087,954.04
83.0057
41,600,570.1375
43,665,689.73
83.0270
525,921.3225
486,219,357.38
83.2217
5,842,456.6522
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

48,035,326.00
40,990.00
48,076,316.00
(29,676,293.34)
(504,421.31)
(2,834,100.89)
(21,057.81)
(10,173,833.44)
(43,209,706.79)
4,866,609.21

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

364,045,787.96
(126,608,074.38)
237,437,713.58

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

242,304,322.79
(6,148.51)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

242,298,174.28

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
ชนิดผูลงทุนประเภทกองทุนรวม
รวม

207,931,208.21
2,518,959.37
31,848,006.70
242,298,174.28
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