กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(TISCO Income Plus RMF)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา ตั้งแต
วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับ
นี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ภาพเศรษฐกิจโลกป 2019 มีแนวโนมชะลอตัวลงอยางพรอมเพรียงกัน (Global Synchronized Slowdown) หลังเครื่องมือใน
การกระตุนเศรษฐกิจผานทั้งนโยบายทางการเงินและการคลังมีอยางจํากัด ซึ่งตางจากในชวงป 2016 ที่รัฐบาลและธนาคารกลางของ
ประเทศตางๆ ทั่วโลกยังมีกระสุนเพียงพอในการกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวขึ้นอยางรวดเร็ว และหนุนใหตลาดหุนโลกกลับมาเปนขาขึ้น
ไดอีกระลอกใหญ
เรามองวาแรงฟนตัวของตลาดหุนโลกในรอบนี้เริ่มจํากัดแลว หลังตลาดหุนไดซึมซับขาวดีจากความคลี่คลายลงของความ
ขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน ประกอบกับการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปมากแลว และถึงแม Fed จะสงสัญญาณ
ชัดเจนวาจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปกอน แต Fed ก็ยังไมไดปดประตูการขึ้นดอกเบี้ยไปเสียเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อใดที่ Fed กลับมา
สงสัญญาณวาจะขึ้นดอกเบี้ยตอ เมื่อนั้นตลาดก็จะมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอีกครั้ง
ดังนั้น เราแนะนําใหนักลงทุนทยอยอาศัยจังหวะที่ตลาดหุนรีบาวด ทยอยขายทํากําไรออกมากอน และถือเงินสดบางสวนเพื่อ
ลดความเสี่ยงของพอรตการลงทุนจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง สําหรับน้ําหนักการลงทุน เราคงคําแนะนําใหเนนลงทุนใน
ตลาดหุนสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุนกลุม Defensive ขณะที่เราปรับลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุนเอเชียเหนือจาก Neutral เปน
Underweight
ในสวนตลาดสินคา โภคภั ณฑ เรามีมุ มมองที่เปนบวกต อราคาน้ํามันดิบในระยะสั้น 1-2 เดื อนขา งหนา โดยคาดวาราคา
น้ํามันดิบ WTI อาจ Overshoot ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรลได จากความตึงตัวของตลาดน้ํามันดิบโลกซึ่งเปนผลมาจากการ
เดินหนาลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุม OPEC+ ประกอบกับผลกระทบจากมาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐฯตออิหรานและ
เวเนซุเอลา และมากไปกวานั้นปริมาณการผลิตน้ํามันดิบจากทางฝงสหรัฐฯมีแนวโนมพลิกกลับมาลดลงในระยะสั้นเชนเดียวกัน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดําเนินงานยอนหลังตั้งแตวันที่ 5
กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
(Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.34 และ กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัว
ลดลงในอัตรารอยละ 0.33
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ (A)

2.36%

1.30%

-0.34%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

2.62%

1.38%

1.19%

ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ (PVD)

2.36%

1.30%

-0.33%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

2.62%

1.38%

1.19%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1- 3 ป ในสัดสวน 15% 2) ดัชนีหุนกูเอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่สามารถลงทุน
ได (BBB up) ในสัดสวน 15% 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดสวน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 25% และ 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 25%
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ

คุณศรุต สุทธิสําแดง

คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กุมภาพันธ 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 อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

128.79

0.22

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

8.99

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

47.93

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

17.16

0.03

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

5.52

0.01

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

208.39

0.36

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

113.03

0.20

คาใชจายอืน่ 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))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.37 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.94 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 3.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 0.26 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class P

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.230
0.221

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.139
0.139

Expense Ratio ราย Class
0.369
0.360

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.76
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

51,940.66

45.954

15,325.40

13.559

11,059.13

9.784

8,030.41

7.105

5,202.39

4.603

3,974.34

3.516

3,307.98

2.927

2,851.90

2.523

2,802.94

2.480

2,521.17

2.230

6,011.82

5.319

113,028.14

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 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 อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 1/364/61 (CB19314A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 47/182/61 (CB19523A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป พ.ศ.2563 (AYCAL201A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (BJC199A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (BJC206A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2562 (CK197A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (CPALL193B)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL221A)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPF20NA)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (KTC195A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่1/2555 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (MPSC21OA)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
COMMERCE
บริษัทเบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

14/3/2019
23/5/2019

จํานวนหนวย
/เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

(หุน/บาท)

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

4,000
14,000

3,997,721.84
13,947,509.66
17,945,231.50

5.21
18.17
23.38

4.83
16.85
21.68

2.13000 29/1/2020

AA/TRIS

2,000

1,999,658.94

2.60

2.42

2.34000

7/9/2019

A+/TRIS

1,000

1,002,217.89

1.31

1.21

2.71000

8/6/2020

A+/TRIS

3,000

3,007,212.30

3.92

3.63

2.24000

8/7/2019

A-/TRIS

2,000

2,002,888.00

2.61

2.42

4.30000 27/3/2019

A(tha)/FITCH

2,000

2,003,844.52

2.61

2.42

2.86000 18/1/2022

A/TRIS

1,000

1,001,272.14

1.30

1.21

2.74000 15/11/2020

A+/TRIS

1,000

1,004,292.05

1.31

1.21

2.91000 15/2/2022

A/TRIS

2,000

2,003,890.10

2.61

2.42

1.88000

A+/TRIS

6,000

6,001,401.54

7.82

7.25

A+/TRIS

3,000

3,221,968.38

4.20

3.89

23,248,645.86

30.29

28.08

2,364,470.00
627,000.00
730,750.00
358,980.00
589,600.00
58,140.00
758,400.00
758,400.00
1,010,900.00
607,700.00
403,200.00
2,049,525.00
311,850.00
1,002,975.00
370,500.00
99,750.00
264,450.00

3.09
0.82
0.95
0.47
0.77
0.08
0.99
0.99
1.32
0.79
0.53
2.67
0.41
1.31
0.48
0.13
0.34

2.85
0.76
0.88
0.43
0.71
0.07
0.92
0.92
1.22
0.73
0.49
2.48
0.38
1.21
0.45
0.12
0.32

9/5/2019

5.46000 31/10/2021

3,000
3,700
18,600
4,400
25,500
1,600
11,800
5,600
6,300
12,900
19,500
3,000
4,100
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
ENERGY & UTILITIES
บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
TOURISM & LEISURE
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (CK)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 76,628,515.22 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

(หุน/บาท)

3,300
7,300
16,300
12,100
2,200
33,600
4,400
2,700
63,600
33,500
4,100
14,900
5,300
10,800
22,500
33,700
1,000
200,000
9,100
10,300
70,300
7,900
8,900
20,500

236,800
177,100
108,300
203,600
440,900

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

1,005,750.00
600,600.00
405,150.00
448,250.00
448,250.00
3,166,305.00
197,230.00
199,100.00
1,629,600.00
547,800.00
195,075.00
397,500.00
207,700.00
207,700.00
192,700.00
192,700.00
987,100.00
391,125.00
396,175.00
199,800.00
1,716,570.00
366,750.00
795,320.00
186,500.00
368,000.00
407,225.00
407,225.00
1,072,910.00
777,650.00
295,260.00
399,920.00
201,450.00
198,470.00
1,383,750.00
1,383,750.00
17,171,475.00

1.31
0.78
0.53
0.58
0.58
4.12
0.26
0.26
2.12
0.71
0.25
0.52
0.27
0.27
0.25
0.25
1.29
0.51
0.52
0.26
2.24
0.48
1.04
0.24
0.48
0.53
0.53
1.39
1.01
0.38
0.52
0.26
0.26
1.80
1.80
22.37

1.22
0.73
0.49
0.54
0.54
3.83
0.24
0.24
1.97
0.66
0.24
0.48
0.25
0.25
0.23
0.23
1.19
0.47
0.48
0.24
2.07
0.44
0.96
0.23
0.44
0.49
0.49
1.30
0.94
0.36
0.48
0.24
0.24
1.67
1.67
20.74

2,841,600.00
3,683,680.00
1,342,920.00
3,909,120.00
6,613,500.00
18,390,820.00

3.70
4.80
1.75
5.09
8.62
23.96

3.43
4.45
1.62
4.72
7.99
22.21

76,756,172.36 100.00

92.71
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
ในระดับเดียวกัน

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
บริษัทจัดการมีการปรับปรุงในสวนขอผูกพัน หัวขอ “ที่อยูของผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม”
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหเปนปจจุบัน
มีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

11

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 76,628,515.22 บาท)
เงินฝากธนาคาร

76,756,172.36
5,024,087.49

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย

411,525.63

จากการขายเงินลงทุน

758,024.55

รวมสินทรัพย

82,949,810.03

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

(61,551.79)
(95,830.33)
(2,512.89)
(159,895.01)
82,789,915.02

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

83,068,659.92

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

(459,108.69)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

180,363.79

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

82,789,915.02
9.9664
8,306,865.9851
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562

หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

89,065.23
117,221.64
478,724.56
685,011.43
(128,794.00)
(8,987.57)
(47,933.82)
(17,160.15)
(5,518.17)
(208,393.71)
476,617.72
(423,911.07)
127,657.14
(296,253.93)
180,363.79
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