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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม
2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของกองทุนในรอบปที่ผานมา

หลังจากที่ Fed เริ่มตนปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. และอาจเรงปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกทุกรอบการประชุมที่เหลือของปนี้ ตลาดเริ่ม
กังวลถึงความเสี่ยงที่ Fed อาจเพิ่มความเขมงวดของนโยบายการเงิ นเร็ วหรือแรงเกินไปจนเศรษฐกิ จรับไมไหว และเขาสูภาวะถดถอย
(Recession) ในระยะขางหนา ซึ่งสะทอนใหเห็นใน Yield curve ที่เริ่ม Invert หรือมีความชันลาดลง ในชวง 1 เดือนที่ผานมา
ในอดีต Fed มีการปรับ ขึ้ นดอกเบี้ยทั้ งหมด 11 รอบ ซึ่ง 8 ใน 11 รอบ เศรษฐกิจเขาสู Recession ในเวลาตอมา มีเพียง 3 รอบที่
เศรษฐกิจยังฟนตัวขึ้นตอ (Soft-landing) เราไดศึกษาภาวะเศรษฐกิจของรอบการขึ้นดอกเบี้ยที่ Soft-landing สําเร็จ และพบจุดรวมในชวงเวลา
ดังกลาว 3 ประการ ไดแก 1) เงินเฟออยูในระดับต่ํากวา 4% 2) Fed ขึ้นดอกเบี้ยอยางคอยเปนคอยไป เดือนละ 12-20bps และ 3) ระดับที่ Fed
ขึ้นดอกเบี้ยไปสูงสุด (Terminal rate) ต่ํากวา Neutral rate
การปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ เกิดขึ้นทามกลางเงินเฟอที่ 9% สูงสุดในรอบกวา 40 ป ทําให Fed มีแนวโนมที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยาง
รวดเร็ว ตลาดปจจุบันมอง Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยไปสุดที่ถึง 3.3% ในชวงกลางปนี้ คิดเปนการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็ว 20bps ตอเดือน และอาจขึ้น
ไปเกิน Neutral rate เปนความเสี่ยงใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะ Recession ในระยะขางหนา และอาจทําใหตลาดหุนปรับตัวลงแรงกวา -15% เราจึง
แนะนําใหนักลงทุนลดน้ําหนักในสินทรัพยเสี่ยงลง
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ 2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.43
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2564

2565
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

175,468,975.61
7,788,219.86
161,048,496.40
9,633,562.40
173,156,671.60

สรุ ปผลการดําเนินงาน

188,221,834.85
1,590,632.20
184,577,199.38
3,049,840.25
187,908,329.57

บาท
2564

2565
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

1,580,210.92
3,157,593.82
4,737,804.74
1,937,214.55
3,936,968.33
6,583,722.15

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 64 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65

1,569,639.24
3,525,184.34
5,094,823.58
2,096,614.30
(6,005,371.34)
(3,025,200.66)

บาท
2565

2564

173,156,671.60
10.4768

187,908,329.57
10.1298
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.1298 บาท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 มาอยูที่ 10.4768 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 หรือ
คิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.43

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

0.16%

0.69%

0.70%

0.32%

3.43%

1.59%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

0.01%

0.45%

0.34%

-0.04%

1.68%

1.20%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของ
ระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 40%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 40%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 10%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสัดสวน 10%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของระยะเวลา
การฝาก 1 ป ในสัดสวน 45%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 45%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 5%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสัดสวน 5%
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และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 45%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 45%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 5%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs Total Return Index) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 5%
ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจาก
ตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 161.05 ลานบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, หุนกู และหุน
สามัญ ในอัตรารอยละ 1.24, 80.62 และ 18.14 ตามลําดับ

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

28 กุมภาพันธ 2565

1

1

36.16

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,478.79

0.75

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

42.25

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

338.01

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.02

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

3.68

0.002

1,902.73

0.96

85.77

0.04

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* 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 0.12 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.82 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.50 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.24 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.53
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

70,034.42

81.65

4,936.42

5.76

4,037.34

4.71

2,625.64

3.06

1,483.41

1.73

965.57

1.13

873.14

1.02

500.93

0.58

312.57

0.36

85,769.44

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริ ษัท

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 คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

173,156,671.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 9/364/64 (CB22901A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ไถถอนป พ.ศ.2566 (AYCAL23DA)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ไถถอนป พ.ศ. 2568 (BEM254A)
หุนกูของบริษัทบี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถถอน ป พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (BJC259A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK226A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPALL263B)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPF237A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC24NA)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที 2ไถถอน ป พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC22OA)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุนกูของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 (PTTC257A)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

-

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

01/09/2022

จํานวนหนวย/
เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

2,000.00

1,994,989.64
1,994,989.64

1.24
1.24

1.15
1.15

1.130

08/12/2023

AA+/TRIS

5,000.00

5,004,133.85

3.11

2.89

2.650

09/05/2022

A-/TRIS

2,000.00

2,007,536.18

1.25

1.16

3.180

09/05/2024

A-/TRIS

5,000.00

5,181,910.25

3.22

2.99

3.010

05/04/2025

A-/TRIS

2,000.00

2,061,405.26

1.28

1.19

1.410

06/07/2024

A-/TRIS

1,000.00

998,743.39

0.62

0.58

3.260

24/03/2022

A+/TRIS

7,000.00

7,012,508.58

4.35

4.05

2.710

24/03/2022

A/TRIS

1,000.00

1,001,417.39

0.62

0.58

2.860

07/09/2025

A/TRIS

2,000.00

2,065,407.52

1.28

1.19

2.460

28/06/2022

A-/TRIS

9,000.00

9,044,377.74

5.62

5.22

1.900

18/03/2023

A+/TRIS

1,000.00

1,008,100.22

0.63

0.58

2.140

16/06/2025

A+/TRIS

2,000.00

1,996,167.58

1.24

1.15

2.860

16/03/2026

A+/TRIS

7,000.00

7,072,998.66

4.39

4.08

3.970

29/07/2023

A+/TRIS

4,000.00

4,158,341.92

2.58

2.40

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

14,000.00

14,298,813.20

8.88

8.26

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

1,000.00

1,022,698.34

0.63

0.59

1.370

19/08/2026

AA/TRIS

11,000.00

10,707,443.45

6.65

6.18

2.240

08/11/2024

AA+/TRIS

2,000.00

2,055,970.16

1.28

1.19

2.110

07/08/2025

AA+/TRIS

1,000.00

1,020,047.17

0.63

0.59

2.480

29/09/2026

A-/TRIS

9,000.00

8,966,208.06

5.57

5.18

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

1,000.00

1,003,320.95

0.62

0.58

2.460

19/10/2022

AA-/TRIS

2,000.00

2,021,653.46

1.25

1.17

3.590

11/09/2022

A+/TRIS

3,000.00

3,042,532.47

1.89

1.76

2.050

02/07/2025

AAA(tha)/FITCH

4,000.00

4,090,332.76

2.54

2.36
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

173,156,671.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2570 (PTTGC271A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (QH225A)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ.2566 (RATCH23NA)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ.2568 (RATCH25NA)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
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)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

1.310

06/08/2026

AAA(tha)/FITCH

7,000.00

6,901,920.83

4.29

3.99

2.260

19/06/2022

AAA/TRIS

12,000.00

12,057,419.88

7.49

6.96

2.130

25/01/2027

AA+(tha)/FITCH

2,000.00

2,004,793.16

1.24

1.16

2.850

08/05/2022

A-/TRIS

6,000.00

6,023,100.66

3.74

3.48

1.320

04/11/2023

AA+/TRIS

1,000.00

1,004,418.07

0.62

0.58

1.760

04/11/2025

AA+/TRIS

5,000.00

5,013,841.70

3.11

2.90

129,847,562.86

80.62

74.99

1,453,700.00
392,000.00
572,250.00
489,450.00
431,200.00
431,200.00
568,800.00
378,000.00
190,800.00
1,594,505.00
206,250.00
714,000.00
173,280.00
363,375.00
137,600.00
1,350,400.00
1,259,500.00
90,900.00
534,600.00
280,500.00
254,100.00
2,342,995.00
804,970.00
1,169,200.00
40,950.00
327,875.00
189,420.00
189,420.00
1,040,520.00
159,870.00
880,650.00
715,925.00
290,375.00
168,510.00
257,040.00
653,000.00
299,870.00
353,130.00

0.90
0.24
0.36
0.30
0.27
0.27
0.35
0.23
0.12
0.99
0.13
0.44
0.11
0.23
0.08
0.84
0.78
0.06
0.33
0.17
0.16
1.46
0.50
0.73
0.03
0.20
0.12
0.12
0.65
0.10
0.55
0.44
0.18
0.10
0.16
0.41
0.19
0.22

0.84
0.23
0.33
0.28
0.25
0.25
0.33
0.22
0.11
0.92
0.12
0.41
0.10
0.21
0.08
0.78
0.73
0.05
0.31
0.16
0.15
1.35
0.46
0.68
0.02
0.19
0.11
0.11
0.60
0.09
0.51
0.41
0.17
0.09
0.15
0.38
0.17
0.21

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

2,800.00
3,500.00
3,900.00
1,100.00
8,400.00
3,600.00
2,500.00
10,500.00
11,400.00
8,500.00
3,200.00
5,500.00
1,200.00
5,500.00
4,200.00
15,940.00
29,600.00
300.00
6,100.00
15,400.00
7,300.00
17,100.00
11,500.00
5,480.00
12,600.00
15,700.00
14,900.00

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

173,156,671.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TIPH)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค โลจิสติกสและอินดัสเทรียล (PROSPECT)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 162,164,958.42 บาท )
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

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

137,425.00
137,425.00
649,250.00
649,250.00
457,045.00
381,225.00
75,820.00
680,650.00
475,450.00
205,200.00
12,799,435.00

0.09
0.09
0.40
0.40
0.28
0.23
0.05
0.42
0.29
0.13
7.95

0.08
0.08
0.38
0.38
0.26
0.22
0.04
0.39
0.27
0.12
7.39

98,384.00

1,200,284.80

0.75

0.69

88,900.00
141,763.00
119,600.00
568,251.00
219,655.00
26,600.00

1,440,180.00
1,743,684.90
1,686,360.00
8,069,164.20
1,976,895.00
289,940.00
16,406,508.90

0.89
1.08
1.05
5.01
1.23
0.18
10.19

0.83
1.01
0.98
4.66
1.14
0.17
9.48

161,048,496.40

100.00

93.01

2,300.00
10,600.00
6,900.00
22,300.00
7,400.00
21,600.00
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บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
4.นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน ทวีผล
6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา
ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

