
กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั 
(TISCO Global Income Plus Fund) 

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562  
ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2562 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั 



รายงานบริษทัจดัการ

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทนุเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส 

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562) 
ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 3.30 และกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล 
อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 3.30

ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเน่ือง และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ทิสโก จํากดั
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 กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน* 
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิด ตั้งแต่ต้นปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน 

ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั (R) 13.19% 0.90% 3.30% 10.99% 6.26% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 8.28% 1.59% 1.10% 5.45% 5.16% 

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** 15.47% 3.41% 6.12% 14.08% 8.58% 

ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั (A) 13.20% 0.90% 3.30% 10.99% 5.95% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 8.28% 1.59% 1.10% 5.45% 3.84% 

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** 15.47% 3.41% 6.12% 14.08% 9.03% 

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสัดสวน 50% 2) MSCI  AC World Daily Total Return Net 
USD   ในสัดสวน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed – USD Net ในสัดสวน 10% (ดัชนีในขอ 1) 2) 3) จะถูกคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาท) 
และ 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในสัดสวน 10% 

 *** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนท่ีกองทุนทําการ   
ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนท่ีกองทุนไมไดทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันท่ีเริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ท่ี บลจ. เริ่มทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการ ปองกัน
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือผู้จัดการกองทุน (back-up) 

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั คุณสากล รัตนวร ี
คุณธรีะศักดิ์ บุญญาเสถยีร 

คุณภัคพล วนวิทย 

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคัม พลสั 

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

31 ตุลาคม 2562 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก     
เสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม                       

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 
ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

(Fund’s Direct Expenses) 
จํานวนเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 
ร้อยละของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 10,987.94 0.50 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 357.15 0.02 

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 1,904.78 0.08 

คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 165.94 0.008

รวมคาใชจายท้ังหมด * (Total*) 13,415.81 0.61 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Commission)                           79.70                 0.004 

* ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 
ภาษีมูลคาเพ่ิม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหน้ี และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) 

**      คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 21.11 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 3.38 บาท (หนวย : พันบาท)     
  หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 16.99 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 5.02 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.18 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ       
  คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 5.49 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาใชจายเก่ียวกับรายการลงทุนในตราสาร(Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 35.07 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาใชจายเก่ียวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 77.70 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

** รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุก Class) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม  (Portfolio Turnover Ratio : PTR)      =                 0.41 

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio ราย Class 

Class A 0.501 0.110 0.611 
Class R 0.494 0.110 0.604 

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (ราย Class) 
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1 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

16,354.79
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

44,989.80

ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,019.76

ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

2

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับท่ี ช่ือบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

TISCO SECURITIES CO., LTD.

รอยละ / ยอดรวมคานายหนา

3

2,338.38
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.

4 ทิสโก จํากัด

56.45

20.52

79,702.73 100.00

20.10

2.93
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1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ลาํดับที่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์
การรับบทวจิัย
รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
  จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
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 )   

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคัม พลัส
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2562

               หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกจิกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          2,399,826,766.74

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท)
เงิน 
ลงทุน

สินทรัพย
 สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
      กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  (DIF) 4,920,655.000 87,587,659.00 3.74      3.65       
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 1,736,700.000 29,523,900.00 1.26      1.23       

เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอ  (FTREIT)
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท  (IMPACT) 1,315,500.000 36,505,125.00 1.56      1.52       
      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท  (TLGF) 1,815,400.000 44,477,300.00 1.90      1.85       
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  (WHART) 1,947,105.000 33,684,916.50 1.44      1.40       
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 231,778,900.50 9.90      9.65       
หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
      JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND  (JANREI1 ID) 174,977.580 97,472,694.10 4.16      4.06       
      GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO  (GSGREEI LX) 380,686.621 136,704,698.84 5.84      5.70       
      PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION  (PINCMII ID) 3,298,560.868 1,165,601,947.88 49.78    48.57     
      WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S  (WELGDGA LX) 786,227.217 710,018,992.63 30.32    29.59     
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 2,109,798,333.45 90.10    87.92     

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  2,316,676,847.82 บาท ) 2,341,577,233.95 100.00  97.57     

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 2562

รอยละของมูลคา
ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ

ของตราสารหรือผู
ออกตราสาร /

สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 
1. PIMCO GIS Income Fund (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562)
    มูลคาทรัพยสินสุทธิ             78.0 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
    มูลคาหนวยลงทุน              11.71 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน  

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน 

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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2. Wellington Global Quality Growth Fund (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ               5.5  พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน               29.93 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน  

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน 

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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หนวย : บาท
สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,316,676,847.82 บาท) 2,341,577,233.95     
เงินฝากธนาคาร 53,991,379.63          
ลูกหนี้

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 4,117,160.66            
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ  (CURRENCY RECEIVABLE) 22,262,401.45          

รวมสินทรัพย 2,421,948,175.69     
หนี้สิน

เจาหนี้
   จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  (15,427,502.18)        
จากการซื้อเงินลงทุน (3,897,863.50)          

คาใชจายคางจาย (2,543,080.49)          
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย (71,776.18)               
หนี้สินอื่น ๆ (181,186.60)             

รวมหนี้สิน (22,121,408.95)        
สินทรัพยสุทธิ 2,399,826,766.74     
สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,193,998,910.83     
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 37,197,409.57          
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 168,630,446.34        

สินทรัพยสุทธิ 2,399,826,766.74     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.9381                   
จํานวนหนวยลงทุน  (หนวย) 219,399,891.0767    

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
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หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบ้ีย 163,946.21               
เงินปนผลรับ 25,830,929.28          
รายไดอื่น ๆ 0.42 

รวมรายได 25,994,875.91          
คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ (10,987,940.65) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (357,146.99) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (1,904,783.67) 
คาสอบบัญชี (21,114.00) 
คาใชจายอื่น ๆ (151,839.37) 

รวมคาใชจาย (13,422,824.68) 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 12,572,051.23
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 85,709,397.25
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (29,578,572.56)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 56,130,824.69

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 68,702,875.92

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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