กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิล้ ฟันด์
(TISCO Flexible Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

Valuation ของแทบทุกสินทรัพยเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับที่แพงมาก คา Fwd P/E ของดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 22 เทา
เขาใกลระดับ 26 เทา ซึ่งเปนระดับสูงสุดในชวงวิกฤติ Dot-com ในป 2000 ทําใหนักลงทุนกังวลวาตลาดหุนในปจจุบันอาจกําลังอยู
ในภาวะฟองสบู
เรามองวาฟองสบูในปจจุบันยังไมถึงขั้นรายแรงเทาฟองสบู Dot-com เนื่องจาก คา Fwd P/E ของดัชนี S&P500 Info.
Tech. ยังอยูต่ํากวาจุดสูงสุดในชวงวิกฤติ Dot-com เปนอยางมาก ประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดในปจจุบันยังชากวา
ในชวงวิกฤติ Dot-com ทั้งดัชนี S&P500 และ S&P500 Info. Tech.
สวนปจจัยที่จะมาจุดชนวนใหฟองสบูแตก หรือทําใหตลาดปรับฐานหนัก ก็ยังไมนาเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เนื่องจาก Fed ยังสง
สั ญ ญาณว า จะยั ง คงผ อ นคลายนโยบายการเงิ น Dot plot ระบุ จ ะคงดอกเบี้ ย ต อ ไปจนถึ ง สิ้ น ป 2022 นอกจากนี้ Fed ยั ง มี ขี ด
ความสามารถที่ยังกระตุนเศรษฐกิจไดอีกมาก จากโครงการเสริมสภาพคลอง (Liquidity Facilities) ที่ใชปลอยกู และซื้อตราสารหนี้
เอกชน ซึ่ง Fed ตั้งวงเงินรวมไวสูงกวา 2.6 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ปลอยกูและซื้อตราสารหนี้เอกชนไปเพียง 2 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
อยางไรก็ดี ในชวงที่เหลือของป ตลาดอาจปรับฐานลงจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ไดแก 1) การกลับมาเรงตัวของจํานวนผูติด
เชื้อโรค COVID-19 2) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. นี้ และ 3) ความเสี่ยงจากสงครามการคาระหวางจีนกับ
สหรัฐฯ โดยเราประเมิน Downside ในการปรับฐาน โดยใชคาขนาดงบดุลของ Fed ณ สิ้นป ที่ขนาด 7.5 ถึง 8.5 ดอลลารสหรัฐฯ
พบวาคา Fwd P/E ของดัชนี S&P500 ควรซื้อขายอยูที่ระหวาง 20 และ 21.5 เทา ต่ํากวาปจจุบันที่ 22 เทา ชี้วาตลาดอาจมี Downside
ในกรณีเลวรายสุด (Worst case) ที่ประมาณ 10%
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 12.10
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิล้ ฟันด์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ เฟล็กซิเบิล้ ฟันด์

-12.10% -0.17%

19.56% -12.10% -17.72% -1.88%

-0.16%

7.07%

6.18%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-5.49%

10.28%

2.61%

6.52%

n.a.

0.00%

-5.49%

-6.44%

1.43%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 42
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 43 ถึง วันที่ 14 พ.ย. 44 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
2. ThaiBMAGovernment Bond Index ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 15 พ.ย. 44 - 15 พ.ค. 62 เทากับดัชนีชี้วัดกองทุน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3. คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ในสัดสวน 25%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 เทากับดัชนีชี้วัดกองทุน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3. คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวน 25%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดสวน 25%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 25%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิล้ ฟันด์

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

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

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 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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แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

683.34

0.80

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

20.50

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

65.83

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

21.38

0.02

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

0.81

0.001

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

791.86

0.92

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

175.44

0.20

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))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.009 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.64 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.12 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.14
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กองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

152,940.00

87.18

10,217.31

5.82

8,648.90

4.93

2,717.42

1.55

914.57

0.52

175,438.20

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิล้ ฟั นด์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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 เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

85,846,971.90

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
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 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 ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) (RATCH)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (VGI)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)

การจัดอันดับความ
อัตรา วันครบ
นาเชื่อถือของตราสารหรือ
ดอกเบี้ย อายุ
ผูออกตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
มูลคายุติธรรม
เงินตน
(บาท)
(หุน/บาท)

18,900.00
22,600.00
24,600.00
9,800.00
114,700.00
57,200.00
25,300.00
88,300.00
128,000.00
18,500.00
97,800.00
24,800.00
36,700.00
3,300.00
25,000.00
78,600.00
161,900.00
13,200.00
12,700.00
36,400.00
221,500.00
78,800.00
56,600.00
42,800.00

5,913,250.00
2,022,300.00
2,107,450.00
1,783,500.00
3,606,400.00
3,606,400.00
5,828,425.00
3,182,925.00
2,645,500.00
8,668,250.00
714,725.00
5,982,325.00
1,971,200.00
8,923,750.00
3,422,500.00
5,501,250.00
688,200.00
688,200.00
17,307,300.00
1,963,450.00
815,100.00
1,837,500.00
2,967,150.00
6,111,725.00
1,211,100.00
790,575.00
1,610,700.00
1,661,250.00
1,661,250.00
5,838,440.00
1,914,840.00
1,698,000.00
2,225,600.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

7.31
2.50
2.61
2.20
4.46
4.46
7.21
3.94
3.27
10.72
0.88
7.40
2.44
11.04
4.23
6.81
0.85
0.85
21.40
2.43
1.01
2.27
3.67
7.56
1.50
0.97
1.99
2.05
2.05
7.22
2.37
2.10
2.75

6.89
2.36
2.45
2.08
4.20
4.20
6.79
3.71
3.08
10.10
0.83
6.97
2.30
10.39
3.98
6.41
0.80
0.80
20.16
2.29
0.95
2.14
3.46
7.12
1.41
0.92
1.87
1.94
1.94
6.80
2.23
1.98
2.59
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กองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

85,846,971.90

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
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)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 86,991,067.43 บาท )

การจัดอันดับความ
อัตรา วันครบ
นาเชื่อถือของตราสารหรือ
ดอกเบี้ย อายุ
ผูออกตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
มูลคายุติธรรม
เงินตน
(บาท)
(หุน/บาท)
54,700.00
126,668.00
36,000.00
154,400.00
330,400.00
12,500.00
42,300.00
183,600.00
464,800.00
82,100.00
68,600.00
225,600.00

4,772,485.40
1,736,725.00
2,571,360.40
464,400.00
4,286,784.00
3,474,000.00
812,784.00
425,000.00
425,000.00
5,000,621.00
2,062,125.00
1,395,360.00
1,543,136.00
1,247,920.00
1,247,920.00
6,699,580.00
4,150,300.00
2,549,280.00
80,867,655.40

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
5.90
5.56
2.15
2.02
3.18
3.00
0.57
0.54
5.30
4.99
4.30
4.04
1.00
0.95
0.53
0.50
0.53
0.50
6.18
5.83
2.55
2.40
1.72
1.63
1.91
1.80
1.54
1.45
1.54
1.45
8.29
7.80
5.13
4.83
3.16
2.97
100.00 94.20

80,867,655.40 100.00

94.20
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กองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 86,991,067.43 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

80,867,655.40
5,361,114.24
32,178.70
86,260,948.34

(260,215.20)
(151,440.26)
(2,313.68)
(7.30)
(413,976.44)
85,846,971.90
25,043,875.85
(161,748,682.11)
222,551,778.16
85,846,971.90
34.2786
2,504,387.5589
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กองทุนเปด ทิสโก เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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

(5,211,878.16)
(6,456,104.86)
(11,667,983.02)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(10,919,559.66)

5,525.47
1,535,584.80
1,541,110.27
(683,344.07)
(20,500.31)
(65,828.77)
(21,383.18)
(828.83)
(801.75)
(792,686.91)
748,423.36
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