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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน
2564 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึ งผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุน้ (S&P500) ในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา ปรับตัวลงสู่ ระดับ 3,600 จุด ซึ่ งเป็ นระดับตํ่าสุ ดในช่วงเดือน มิ.ย. โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจาก
การปรั บขึ้นคาดการณ์ ดอกเบี้ ย ในขณะที่ คาดการณ์ ผลกําไรของบริ ษทั จดทะเบี ยน (Forward EPS) ปรั บลดลงเพียงเล็ก น้อย ชี้ ว่าการปรั บฐานนี้
สะท้อนผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ ยเท่า นั้น และอาจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ที่ มากพอ ซึ่ งในระยะ
ข้างหน้า เรามองว่าคาดการณ์กาํ ไรน่าจะถูกปรับลดเพิ่มเติม จากผลของราคานํ้ามันที่เริ่ มลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ น้ ยังอยูใ่ นระดับที่แพง โดยเมื่อพิจารณาจากจุดตํ่าสุ ดของการปรับฐานรอบนี้ เทียบกับในอดีตย้อนหลัง
ไปตั้ง แต่ ห ลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 ที่ เ ป็ น Bear markets หรื อ ช่ ว งที่ ต ลาดหุ ้น มี ก ารปรั บ ลดลงจากจุ ด สู งสุ ด (Drawdown) มากกว่า -20% พบว่า
ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 จากการปรั บฐานรอบนี้ อยู่ที่ 15 เท่า สู งกว่า จุดตํ่าสุ ดในอดี ตทุกรอบ โดยสู งกว่าเฉลี่ ยที่ 13 เท่า ถึ ง 15% ชี้ ว่า
Valuation ของตลาดหุน้ ในปั จจุบนั แพงกว่าในอดีตพอสมควร ทําให้เรามองว่าขาลงของตลาดหุน้ รอบนี้อาจยังไม่สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุ ้นอาจปรับตัวลงได้จาํ กัด เนื่ องจากผูเ้ ล่นในตลาดหลายประเภท เช่น นักเก็งกําไรประเภท Hedge funds
และผูจ้ ดั การกองทุน มีสถานะการถือครอง (Positions) หุน้ ในสัดส่ วนที่ต่าํ มาก สะท้อนมุมมองที่ Bearish ต่อตลาดที่มากอยูแ่ ล้ว และน่าจะจํากัดการ
เทขายหุน้ ในระยะสั้น
สําหรับพันธบัตร เราประเมินว่า Bond yield อายุ 10 ปี จะทําจุดสู งสุ ดที่ระดับราว 4% ในช่วงสิ้ นปี นี้ ก่อนจะลดลงเป็ น 3.8% ในสิ้ นปี หน้า
เนื่ องจาก 1) Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู งกว่าระดับ Neutral rate แล้ว และอาจปรับขึ้นสู่ ระดับที่ Restrictive ที่สุดตั้งแต่ปี 1984 ซึ่ งน่าจะเพียงพอที่จะกด
เงินเฟ้อให้ลดลงในระยะข้างหน้า 2) Real yield ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นบวกเกือบครบทุกช่วงอายุ สะท้อนนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมาพอสมควร และ
น่ าจะใกล้ถึงระดับที่ Fed เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 3) ตลาดในปั จจุบนั มอง Fed จะค้างดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับสู งนานกว่าที่ Fed ส่ งสัญญาณ ชี้ ว่าตลาด
มอง Fed Hawkish มากเกิ นไป และอาจมี การปรั บลดคาดการณ์ ล งในระยะข้างหน้า และ 4) ตลาดพัน ธบัตรเริ่ มมี ปั ญหาขาดแคลนสภาพคล่อง
(Liquidity) ซึ่ งน่าจะทําให้ Fed ปรับใช้นโยบายด้วยความระมัดระวังขึ้นในระยะข้างหน้า
Bond yield ที่น่าจะสู งสุ ดที่ราว 4% ใกล้เคียงระดับปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะลดลง (ราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น) ตามแนวโน้มเงินเฟ้อและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จในระยะข้างหน้า และเมื่ อประกอบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ อยู่ในระดับที่ สูงมาก Bond yield 10 ปี ของ
สหรัฐฯ ยืนอยูท่ ี่ระดับ 4% สู งสุ ดในรอบกว่า 10 ปี ทําให้เราปรับเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในพันธบัตร
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิ สโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ ยงชี พ ในรอบปี ที่ ผ่านมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2565) ดังนี้
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชี พ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.70 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการ
เลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.70
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของบริ ษทั ฯโดยเรา
จะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านใน
โอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

446,284,271.43
41,813,061.48
400,675,264.18
10,168,909.76
444,851,907.17

393,029,848.20
12,341,888.83
374,200,166.70
12,530,178.44
392,433,441.70

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

บาท
2565

2564

7,964,459.64
4,213,855.59
12,178,315.23
5,389,395.06
(9,150,188.85)
(2,361,268.68)

7,035,170.74
3,920,117.05
35,000.00
10,990,287.79
5,117,397.88
20,756,092.39
26,628,982.30

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน PVD
*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65

2564

444,851,907.17

392,433,441.70

10.4429
10.4430

10.5163
10.5165

3

รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญ ชี 2564 ที่ ผ่า นมา มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ต่ อ หน่ ว ยของกองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ อิ น คัม พลัส
เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) มีการปรับตัวลดลงจาก 10.5163 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 10.4429
บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.70 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อ
การเลี้ยงชีพ (ชนิ ดหน่วยลงทุน PVD) มีการปรับตัวลดลงจาก 10.5165 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 10.4430
บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.70

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ (A)

-1.53%

1.64%

-0.66%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.58%

1.60%

ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ (PVD)

-1.53%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.58%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-1.76%

-0.70%

-0.35%

1.09%

0.53%

-0.60%

-0.69%

-0.09%

1.72%

1.64%

-0.67%

-1.76%

-0.70%

-0.35%

1.09%

1.60%

0.53%

-0.60%

-0.69%

0.09%

1.72%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑ์ต้ งั แต่วนั จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62
1) ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่ วน 15%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้ กูท้ ี่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย ในสัดส่ วน 15%
3) ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่ วน 20%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่ วน 25%
5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่ วน 25%
และเกณฑ์อา้ งอิงตั้งแต่วนั ที่ 16 พ.ค. 62 ถึงปัจจุบนั เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่ วน 75%
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่ วน 12.50%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PF&REITs Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในสัดส่ วน 12.50%
ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ ีวดั (Benchmark) ได้ที่หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ

4

ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 400.68 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, หุน้ กู้ และ
หุน้ สามัญในอัตราร้อยละ 1.75, 54.50 และ 43.75 ตามลําดับ

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ

5

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ

คุณภัคพล วนวิทย์

คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

31 สิ งหาคม 2565

-

-

-

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ย งและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ย งได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4,327.79

1.07

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

129.83

0.04

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

692.45

0.17

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.01

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

12.82

0.003

5,202.89

1.29

355.55

0.09

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็ นจํานวนเงิน 0.37 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 2.89 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 2.81 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.03 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 5.92 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน PVD

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.070
1.071

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.171
0.171

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ**
0.045
0.045

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)
** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.49

Expense Ratio
1.286
1.287
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายละเอียดค่ านายหน้ าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่ อบริษทั นายหน้ า/บริษทั หลักทรัพย์
ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

315,852.52

88.84

19,995.61

5.62

16,597.59

4.67

2,313.19

0.65

790.12

0.22

355,549.03

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม

8

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบี่ ริษัทจัดการโดยตรง
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอืน่ ในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ลาดับที่

บริษัทนายหน้าทีใ่ ห้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย
รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยีย่ มชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุน้

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

P

P

O

2

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

P

P

P

8

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

P

P

P

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

P

P

O

10

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

P

P

O

11

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

P

P

O

13

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

14

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

P

15

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

P

O

O

17

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหำชน )

P

P

O

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

9

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

444,851,907.17

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ ในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุ้นกู้ (Debenture)
หุ ้นกูข้ อง บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)
หุ ้นกูข้ อง บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (AYCAL23DA)
หุ ้นกูธ้ นาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุ ้นกู้ บมจ.ซี พี ออลล์
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

อัตรา
ดอกเบีย้

-

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
น่ าเชื่ อถือของตรา
วันครบอายุ
สารหรื อผู้ออกตราสาร
(หุ้น/บาท)
/สถาบัน

1/9/2022

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ

7,000

7,000,000.00
7,000,000.00

1.75
1.75

1.57
1.57

1.89000

29/11/2022

AA+/TRIS

1,000

1,002,212.59

0.25

0.23

1.13000

8/12/2023

AA+/TRIS

2,000

1,984,480.50

0.50

0.45

1.80000

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

3,000

3,006,267.93

0.75

0.68

2.46000

5/4/2023

A-/TRIS

15,000

15,067,525.95

3.76

3.39

3.18000

9/5/2024

A-/TRIS

3,000

3,046,531.53

0.76

0.68

1.41000

6/7/2024

A-/TRIS

10,000

9,791,426.70

2.44

2.20

2.91000

11/5/2025

A-/TRIS

7,000

7,025,778.27

1.75

1.58

2.65000

7/9/2024

A/TRIS

2,000

2,009,343.84

0.50

0.45

2.86000

7/9/2025

A/TRIS

10,000

10,037,626.50

2.51

2.26

2.44000

31/10/2024

A-/TRIS

1,000

983,445.24

0.25

0.22

1.90000

18/3/2023

A+/TRIS

7,000

7,025,029.06

1.75

1.58

5.35000

31/10/2023

A+/TRIS

1,000

1,039,799.09

0.26

0.23

2.14000

16/6/2025

A+/TRIS

4,000

3,933,622.56

0.98

0.88

2.86000

16/3/2026

A+/TRIS

2,000

1,993,172.38

0.50

0.45

3.47000

20/1/2023

A+/TRIS

7,000

7,059,180.10

1.76

1.59

2.91000

30/5/2023

A+/TRIS

7,000

7,067,433.38

1.76

1.59

2.50000

23/9/2027

A+/TRIS

3,000

2,889,083.04

0.72

0.65

2.78000

2/5/2023

AA/TRIS

5,000

5,043,878.65

1.26

1.13
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

444,851,907.17

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2564ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2565ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)
หุ ้นกูข้ องธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP23OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)
หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ครั้งที่ 2/2564 ไถ่ถอนปี 2567 (LH24OA)
หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2ไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)
หุ ้นกูไ้ ม่มีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

อัตรา
ดอกเบีย้

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
น่ าเชื่ อถือของตรา
วันครบอายุ
สารหรื อผู้ออกตราสาร
(หุ้น/บาท)
/สถาบัน

1.37000

19/8/2026

AA/TRIS

11,000

10,490,510.80

2.62

2.36

2.75000

14/3/2023

A/TRIS

1,000

1,006,822.05

0.25

0.23

1.97000

8/11/2022

AA+/TRIS

12,000

12,025,322.40

3.00

2.70

2.24000

8/11/2024

AA+/TRIS

1,000

1,006,293.55

0.25

0.23

2.11000

7/8/2025

AA+/TRIS

1,000

992,315.18

0.25

0.22

3.04000

10/6/2027

AA+/TRIS

1,000

1,010,370.48

0.25

0.23

2.48000

29/9/2026

A-/TRIS

11,000

10,576,786.99

2.64

2.38

2.97000

24/2/2027

A-/TRIS

5,000

4,946,943.00

1.23

1.11

2.68000

15/7/2025

AA-/TRIS

1,000

1,006,064.89

0.25

0.23

1.30000

19/10/2023

A/TRIS

16,000

15,938,641.28

3.98

3.58

1.59000

28/3/2025

AA-/TRIS

2,000

1,969,801.84

0.49

0.44

1.46000

9/10/2024

A+/TRIS

2,000

1,966,443.04

0.49

0.44

2.26000

24/4/2025

A+/TRIS

9,000

8,937,727.56

2.23

2.01

3.59000

11/9/2022

A/TRIS

4,000

4,002,380.52

1.00

0.90

4.60000

13/3/2023

A/TRIS

6,000

6,096,476.28

1.52

1.37

4.80000

26/9/2024

A/TRIS

5,000

5,231,418.90

1.31

1.18

1.31000

6/8/2026

AAA(tha)/FITCH

14,000

13,397,491.52

3.34

3.01

2.20000

5/9/2024

AA(tha)/FITCH

13,000

12,998,921.65

3.24

2.92

2.13000

25/1/2027

AA(tha)/FITCH

3,000

2,923,373.55

0.73

0.66

3.21000

15/6/2027

AA(tha)/FITCH

1,000

1,018,083.64

0.25

0.23

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ

11

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

444,851,907.17

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)
หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (QH22NA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)
รวมหุ้นกู้ (Debenture)
หุ้น (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (KKP)
บริ ษทั เอสซี บี เอกซ์ จากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (IVL)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (COM7)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (CRC)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) (HANA)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน) (BANPU)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
สื่ อและสิ่ งพิมพ์
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (ONEE)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เอเซี ยเสริ มกิจลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ASK)

อัตรา
ดอกเบีย้

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
น่ าเชื่ อถือของตรา
วันครบอายุ
สารหรื อผู้ออกตราสาร
(หุ้น/บาท)
/สถาบัน

2.30000

27/11/2022

A-/TRIS

1,000

1,002,269.60

0.25

0.23

2.08000

30/3/2025

A-/TRIS

10,000

9,837,862.40

2.46

2.21

218,388,158.43

54.51

49.09

10,094,700.00
1,370,000.00
3,852,850.00
761,250.00
4,110,600.00
2,899,800.00
2,899,800.00
5,759,175.00
3,844,925.00
1,914,250.00
13,485,025.00
3,443,100.00
4,587,900.00
97,200.00
917,280.00
1,408,070.00
1,549,050.00
1,482,425.00
4,819,200.00
4,819,200.00
3,094,175.00
658,350.00
2,435,825.00
12,198,862.50
304,500.00
4,890,787.50
5,928,750.00
303,300.00
771,525.00
1,073,630.00
1,073,630.00
6,728,940.00
1,165,450.00

2.52
0.34
0.96
0.19
1.03
0.72
0.72
1.44
0.96
0.48
3.37
0.86
1.15
0.02
0.23
0.35
0.39
0.37
1.20
1.20
0.77
0.16
0.61
3.04
0.08
1.22
1.48
0.08
0.19
0.27
0.27
1.68
0.29

2.27
0.31
0.87
0.17
0.92
0.65
0.65
1.29
0.86
0.43
3.03
0.77
1.03
0.02
0.21
0.32
0.35
0.33
1.08
1.08
0.70
0.15
0.55
2.74
0.07
1.10
1.33
0.07
0.17
0.24
0.24
1.51
0.26

10,000
25,100
10,500
37,200
8,100
88,900
40,300
99,800
74,600
2,400
46,800
101,300
44,900
30,100
25,100
15,400
44,900
21,000
95,430
158,100
1,800
12,700
106,300
32,600

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ

12

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

444,851,907.17

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (BAM)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (KTC)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (MINT)
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน) (OSP)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (BCH)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
บรรจุภัณฑ์
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (CPN)
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (LH)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (WHA)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุ้น (Stock)
หน่ วยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง
ออฟฟิ ศ (B-WORK)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี (FTREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล (PROSPECT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ
อินดัสเตรี ยล (WHAIR)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 417,817,890.48 บาท )

อัตรา
ดอกเบีย้

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
น่ าเชื่ อถือของตรา
วันครบอายุ
สารหรื อผู้ออกตราสาร
(หุ้น/บาท)
/สถาบัน
55,600
51,800
33,400

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ

1,023,040.00
3,120,950.00
1,419,500.00
5,172,958.25
1,552,200.00
489,383.25
621,875.00
2,509,500.00
2,291,715.00
1,060,290.00
1,231,425.00
2,729,675.00
2,729,675.00
1,893,350.00
567,850.00
511,750.00
813,750.00
2,952,870.00
2,051,550.00
901,320.00
75,194,075.75

0.26
0.78
0.35
1.29
0.39
0.12
0.16
0.63
0.57
0.26
0.31
0.68
0.68
0.47
0.14
0.13
0.20
0.74
0.51
0.22
18.76

0.23
0.70
0.32
1.16
0.35
0.11
0.14
0.56
0.52
0.24
0.28
0.61
0.61
0.43
0.13
0.12
0.18
0.66
0.46
0.20
16.89

59,200

592,000.00

0.15

0.13

1,182,410

13,242,992.00

3.31

2.98

571,800
1,165,833

7,890,840.00
12,707,579.70

1.97
3.17

1.77
2.86

882,900
414,000
2,992,487
274,000

12,360,600.00
3,229,200.00
40,398,574.50
2,685,200.00

3.08
0.81
10.08
0.67

2.78
0.73
9.08
0.60

937,724

6,986,043.80

1.74

1.57

100,093,030.00

24.98

22.50

400,675,264.18

100.00

90.05

59,700
14,943
19,900
143,400
56,700
42,100
48,100
8,200
57,500
232,500
28,200
107,300
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

444,851,907.17

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
น่ าเชื่ อถือของตรา
วันครบอายุ
สารหรื อผู้ออกตราสาร
(หุ้น/บาท)
/สถาบัน

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสู งสุ ด มีความเสี่ ยงต่าที่สุด บริ ษทั มีความในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุ ด และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ
AA

มีความเสี่ ยงต่ามาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA

A

มีความเสี่ ยงในระดับต่า บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า

BBB มีความเสี่ ยงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า
BB

มีความเสี่ ยงในระดับสู ง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

มีความเสี่ ยงในระดับสู งมาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าและอาจจะหมดความ
สามารถหรื อความตั้งใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ

C

มีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้ สูงที่สุด บริ ษทั ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก(+)หรื อลบ(-)ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
ในระดับเดียวกัน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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บริษทั หลักทรัพ ย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) 100%
ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่า

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องค์วาสิ ฏฐ์
4.นายธีรนาถ รุ จิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน์ ทวีผล
6.นายสุ พงศ์วร เมี้ยนโภคา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิ งหาคม 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบียและเงินปั นผล
จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

400,675,264.18
41,813,061.48

374,200,166.70
12,341,888.83

4
4

3,520,137.27
275,808.50
446,284,271.43

3,040,894.15
3,432,650.52
14,248.00
393,029,848.20

4

892,004.81
10,048.14
516,880.22
13,431.09
1,432,364.26
444,851,907.17

130,151.22
453,731.75
12,523.53
596,406.50
392,433,441.70

425,980,119.43

373,159,700.68

8,702,877.98
10,168,909.76
444,851,907.17

6,743,562.58
12,530,178.44
392,433,441.70

10.4430
42,598,011.9115

10.5165
37,315,970.0402

4

4

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

6

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB22901A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 9/364/64
รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2564
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (AYCAL23DA)
หุ น้ กูข้ องธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2561 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2565 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2563 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2556 ชุดที 8
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2564 ชุดที 6
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2559 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

1 ก.ย. 65

-

7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

1.75
1.75

29 พ.ย. 65

1.89

1,000,000.00

1,002,212.59

0.25

8 ธ.ค. 66

1.13

2,000,000.00

1,984,480.50

0.50

22 พ.ย. 65

1.80

3,000,000.00

3,006,267.93

0.75

5 เม.ย. 66

2.46 15,000,000.00

15,067,525.95

3.76

9 พ.ค. 67

3.18

3,000,000.00

3,046,531.53

0.76

6 ก.ค. 67

1.41 10,000,000.00

9,791,426.70

2.44

11 พ.ค. 68

2.91

7,000,000.00

7,025,778.27

1.75

7 ก.ย. 67

2.65

2,000,000.00

2,009,343.84

0.50

7 ก.ย. 68

2.86 10,000,000.00

10,037,626.50

2.51

31 ต.ค. 67

2.44

1,000,000.00

983,445.24

0.25

18 มี.ค. 66

1.90

7,000,000.00

7,025,029.06

1.75

31 ต.ค. 66

5.35

1,000,000.00

1,039,799.09

0.26

16 มิ.ย. 68

2.14

4,000,000.00

3,933,622.56

0.98

16 มี.ค. 69

2.86

2,000,000.00

1,993,172.38

0.50

20 ม.ค. 66

3.47

7,000,000.00

7,059,180.10

1.76
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
30 พ.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
23 ก.ย. 70
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)
2 พ.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2564 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
19 ส.ค. 69
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)
8 พ.ย. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GPSC24NA)
8 พ.ย. 67
หุ น้ กูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)
7 ส.ค. 68
หุ น้ กูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)
10 มิ.ย. 70
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)
29 ก.ย. 69
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)
24 ก.พ. 70
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)
15 ก.ค. 68
หุ น้ กูข้ องธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2565
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP23OA)
19 ต.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2565
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)
28 มี.ค. 68
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (LH24OA)
9 ต.ค. 67
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (LH254A)
24 เม.ย. 68
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 2/2558 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
11 ก.ย. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 1/2556
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
13 มี.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 1/2557 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)
26 ก.ย. 67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

2.91

7,000,000.00

7,067,433.38

1.76

2.50

3,000,000.00

2,889,083.04

0.72

2.78

5,000,000.00

5,043,878.65

1.26

1.37 11,000,000.00

10,490,510.80

2.62

1.97 12,000,000.00

12,025,322.40

3.00

2.24

1,000,000.00

1,006,293.55

0.25

2.11

1,000,000.00

992,315.18

0.25

3.04

1,000,000.00

1,010,370.48

0.25

2.48 11,000,000.00

10,576,786.99

2.64

2.97

5,000,000.00

4,946,943.00

1.24

2.68

1,000,000.00

1,006,064.89

0.25

1.30 16,000,000.00

15,938,641.28

3.98

1.59

2,000,000.00

1,969,801.84

0.49

1.46

2,000,000.00

1,966,443.04

0.49

2.26

9,000,000.00

8,937,727.56

2.23

3.59

4,000,000.00

4,002,380.52

1.00

4.60

6,000,000.00

6,096,476.28

1.52

4.80

5,000,000.00

5,231,418.90

1.31
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ น้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2565 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2565 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิตีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (QH22NA)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TICON233A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2565 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)
รวมหุ้นกู้

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

6 ส.ค. 69

1.31 14,000,000.00

13,397,491.52

3.34

5 ก.ย. 67

2.20 13,000,000.00

12,998,921.65

3.24

25 ม.ค. 70

2.13

3,000,000.00

2,923,373.55

0.73

15 มิ.ย. 70

3.21

1,000,000.00

1,018,083.64

0.25

27 พ.ย. 65

2.30

1,000,000.00

1,002,269.60

0.25

14 มี.ค. 66

2.75

1,000,000.00

1,006,822.05

0.25

30 มี.ค. 68

2.08 10,000,000.00

9,837,862.40
218,388,158.43

2.46
54.50

5,172,958.25
1,552,200.00
489,383.25
621,875.00
2,509,500.00
10,094,700.00
1,370,000.00
3,852,850.00
761,250.00
4,110,600.00
6,728,940.00
1,165,450.00
1,023,040.00
3,120,950.00
1,419,500.00
2,729,675.00
2,729,675.00

1.30
0.39
0.12
0.16
0.63
2.52
0.34
0.96
0.19
1.03
1.68
0.29
0.26
0.78
0.35
0.68
0.68

หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี บี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เอเซี ยเสริ มกิจลีสซิ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

59,700
14,943
19,900
143,400
10,000
25,100
10,500
37,200
32,600
55,600
51,800
33,400
48,100
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล
("เดิมชือ: ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล")
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

59,200

5,759,175.00
3,844,925.00
1,914,250.00
2,899,800.00
2,899,800.00
1,893,350.00
567,850.00
511,750.00
813,750.00
56,465,255.50
592,000.00

1.44
0.96
0.48
0.72
0.72
0.47
0.14
0.13
0.20
14.09
0.15

1,182,410
571,800
274,000

13,242,992.00
7,890,840.00
2,685,200.00

3.31
1.97
0.67

882,900
937,724
1,165,833

12,360,600.00
6,986,043.80
12,707,579.70
12,198,862.50
304,500.00
4,890,787.50
5,928,750.00
303,300.00
771,525.00
13,485,025.00
3,443,100.00
4,587,900.00
97,200.00
917,280.00
1,408,070.00
1,549,050.00
1,482,425.00
2,291,715.00
1,060,290.00
1,231,425.00

3.08
1.74
3.17
3.05
0.08
1.22
1.48
0.08
0.19
3.37
0.86
1.15
0.02
0.23
0.35
0.39
0.37
0.57
0.26
0.31

88,900
40,300
8,100
8,200
57,500
232,500

21,000
95,430
158,100
1,800
12,700
99,800
74,600
2,400
46,800
101,300
44,900
30,100
56,700
42,100
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

สื อและสิ งพิมพ์
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

106,300
28,200
107,300
414,000
15,400
44,900
25,100
2,992,487

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

1,073,630.00
1,073,630.00
6,182,070.00
2,051,550.00
901,320.00
3,229,200.00
3,094,175.00
658,350.00
2,435,825.00
45,217,774.50
4,819,200.00
40,398,574.50
175,287,105.75

0.27
0.27
1.54
0.51
0.22
0.81
0.77
0.16
0.61
11.28
1.20
10.08
43.75

400,675,264.18

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB21N04A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 11/364/63
รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)
หุ น้ กูข้ องธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)
หุ น้ กูข้ องธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2561 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2560 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BJC223A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BJC223B)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2567 (CENTEL24OA)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CK226A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2558 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL226A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2563 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

4 พ.ย. 64

-

8,000,000.00

7,993,762.64
7,993,762.64

2.14
2.14

29 พ.ย. 65

1.89

1,000,000.00

1,012,694.48

0.27

4 เม.ย. 65

2.37

1,000,000.00

1,010,449.84

0.27

22 พ.ย. 65

1.80

3,000,000.00

3,043,167.18

0.81

9 พ.ค. 65

2.65

2,000,000.00

2,024,144.42

0.54

5 เม.ย. 66

2.46 15,000,000.00

15,341,943.00

4.10

9 พ.ค. 67

3.18

3,000,000.00

3,143,822.34

0.84

6 ก.ค. 67

1.41

1,000,000.00

1,003,938.58

0.27

24 มี.ค. 65

3.26

3,000,000.00

3,042,551.19

0.81

24 มี.ค. 65

2.71

5,000,000.00

5,055,626.25

1.35

7 ก.ย. 67

2.65

2,000,000.00

2,079,553.82

0.56

31 ต.ค. 67

2.44

1,000,000.00

1,005,574.26

0.27

28 มิ.ย. 65

2.46

6,000,000.00

6,071,401.50

1.62

18 ม.ค. 65

2.86

1,000,000.00

1,007,861.27

0.27

30 มิ.ย. 65

4.10

4,000,000.00

4,103,319.64

1.10

18 มี.ค. 66

1.90

7,000,000.00

7,067,524.38

1.89
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2564 ชุดที 6
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
16 มิ.ย. 68
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)
16 มี.ค. 69
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2559 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
20 ม.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
30 พ.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)
2 พ.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2564 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
19 ส.ค. 69
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A)
15 ก.พ. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2568 (FPT251A)
14 ม.ค. 68
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)
8 พ.ย. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GPSC24NA)
8 พ.ย. 67
หุ น้ กูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)
7 ส.ค. 68
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A)
11 มี.ค. 65
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)
26 เม.ย. 65
้
หุ น้ กูของบริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 8
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MINT223B)
29 มี.ค. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 1/2555 ชุดที 5
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (MPSC21OA)
31 ต.ค. 64
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 2/2558 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
11 ก.ย. 65
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 1/2556
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
13 มี.ค. 66
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั นําตาลมิตรผล จํากัด ครังที 1/2557 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)
26 ก.ย. 67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

2.14

4,000,000.00

4,053,127.88

1.08

2.86

2,000,000.00

2,059,762.70

0.55

3.47

7,000,000.00

7,228,821.04

1.93

2.91

7,000,000.00

7,214,192.02

1.93

2.78

4,000,000.00

4,130,479.48

1.10

1.37 11,000,000.00

10,946,821.82

2.93

2.91

8,000,000.00

8,074,029.44

2.16

2.36

7,000,000.00

7,057,046.01

1.89

1.97 12,000,000.00

12,164,245.08

3.25

2.24

1,000,000.00

1,041,641.81

0.28

2.11

1,000,000.00

1,035,900.03

0.28

2.65

6,000,000.00

6,065,034.12

1.62

2.62

7,000,000.00

7,086,284.59

1.89

3.10

7,000,000.00

7,013,865.60

1.87

5.46

3,000,000.00

3,022,858.56

0.81

3.59

4,000,000.00

4,087,149.52

1.09

4.60

6,000,000.00

6,281,424.00

1.68

4.80

4,000,000.00

4,329,644.04

1.16
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ น้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC227A)
หุ น้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)
หุ น้ กูม้ ีผคู ้ าประกั
ํ
นของ บริ ษทั ปตท.สผ. ศูนย์บริ หารเงิน จํากัด
ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTEPT226A)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิตีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (QH225A)
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิตีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (QH22NA)
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)
รวมหุ้นกู้

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

2 ก.ค. 65

1.21

6,000,000.00

6,027,940.50

1.61

6 ส.ค. 69

1.31 14,000,000.00

14,027,336.96

3.75

19 มิ.ย. 65

2.26

8,000,000.00

8,100,760.88

2.16

5 ก.ย. 67

2.20

1,000,000.00

1,041,263.86

0.28

8 พ.ค. 65

2.85

6,000,000.00

6,080,637.96

1.62

27 พ.ย. 65

2.30

1,000,000.00

1,016,648.48

0.27

14 มี.ค. 66

2.75

1,000,000.00

1,020,340.63
196,220,829.16

0.27
52.43

7,880,778.25
784,740.00
1,610,000.00
1,744,200.00
1,691,308.25
1,091,350.00
959,180.00
10,031,850.00
2,599,200.00
3,259,500.00
967,500.00
3,205,650.00
6,208,375.00
1,011,075.00
192,125.00
5,005,175.00
2,779,000.00
2,779,000.00

2.11
0.21
0.43
0.47
0.45
0.29
0.26
2.68
0.69
0.87
0.26
0.86
1.66
0.27
0.05
1.34
0.74
0.74

หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั เอเชียนซี คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

45,100
11,500
64,600
51,643
29,900
48,200
22,800
26,500
17,200
30,100
22,100
2,900
77,300
39,700
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล
("เดิมชือ: ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล")
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

59,200

4,510,275.00
3,031,875.00
1,478,400.00
2,967,000.00
2,967,000.00
3,076,594.00
1,784,500.00
482,310.00
809,784.00
51,656,989.30
592,000.00

1.21
0.81
0.40
0.79
0.79
0.82
0.48
0.12
0.22
13.81
0.16

880,910
937,724
471,100
55,100
274,000

11,980,376.00
8,251,971.20
8,950,900.00
584,060.00
2,644,100.00

3.20
2.21
2.39
0.16
0.71

570,700
686,733

9,245,340.00
9,408,242.10
17,898,814.75
982,350.00
4,602,102.50
932,577.25
1,302,960.00
6,961,500.00
1,460,650.00
1,656,675.00
8,079,607.40
1,143,900.00
4,101,500.00
545,147.40
1,919,060.00
370,000.00

2.47
2.51
4.78
0.26
1.23
0.25
0.35
1.86
0.39
0.44
2.17
0.31
1.10
0.15
0.51
0.10

69,300
23,100
6,900
33,200
23,300
248,400

11,800
110,230
30,829
71,200
182,000
13,100
33,300
16,400
63,100
25,122
134,200
18,500
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
สื อและสิ งพิมพ์
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

67,100
125,100
101,800
57,000
39,700
107,300
414,000
19,500
18,600
2,884,087
6,200

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

4,437,090.00
1,509,750.00
2,927,340.00
1,907,960.00
631,160.00
1,276,800.00
6,810,095.00
2,530,875.00
1,008,620.00
3,270,600.00
1,374,750.00
1,374,750.00
40,366,396.20
3,496,800.00
36,339,496.20
530,100.00
169,985,574.90

1.18
0.40
0.78
0.51
0.17
0.34
1.82
0.68
0.27
0.87
0.37
0.37
10.78
0.93
9.71
0.14
45.43

374,200,166.70

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

4
4
4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

7,964,459.64
4,213,855.59
12,178,315.23

7,035,170.74
3,920,117.05
35,000.00
10,990,287.79

4,327,794.67
129,833.88
692,447.16
40,000.00
186,500.45
12,818.90
5,389,395.06
6,788,920.17

4,063,212.43
121,896.38
650,114.00
40,000.00
223,656.93
18,518.14
5,117,397.88
5,872,889.91

6,417,056.06
(15,567,244.91)
(9,150,188.85)

9,768,371.18
10,987,721.21
20,756,092.39

(2,361,268.68)

26,628,982.30
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

2565
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิมขึนของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

(2,361,268.68)
84,210,550.36
(29,430,816.21)
52,418,465.47
392,433,441.70
444,851,907.17

(หน่ วย : บาท)
2564

26,628,982.30
51,923,587.44
(63,662,926.89)
14,889,642.85
377,543,798.85
392,433,441.70
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

37,315,970.0402
8,092,700.5603
(2,810,658.6890)
42,598,011.9115

38,502,846.6317
5,231,806.3477
(6,418,682.9392)
37,315,970.0402
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพือการเลียงชีพ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 5 กันยายน 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน PVD

หมายถึง หน่วยลงทุนทีลงทุนตามเงือนไขปกติของบริ ษทั จัดการ
หมายถึง หน่วยลงทุนทีโอนเงินลงทุนจากกองทุนสํารองเลียงชี พตามเงือนไขทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด หรื อเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ทีรับโอนต่อเนืองจากกองทุน
รวมเพือการเลียงชีพ

กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่ ง ทุน ตราสารแห่ ง หนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงิน ฝาก กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรั สต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืนฐาน ทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ และ/หรื อ หลัก ทรั พย์หรื อทรัพ ย์สิ นอืน
ทังในประเทศและ/หรื อต่า งประเทศ ตามที สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนดหรื อให้ค วามเห็นชอบ
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตงแต่
ั ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ซึ งสั ด ส่ ว นการลงทุน ขึนอยู่ก ับ ดุ ลยพินิ จ ของผูจ้ ัด การกองทุน และตามความเหมาะสมกับ สภาวการณ์ ใ นแต่ล ะขณะ
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรื อทีเสนอขายในรู ปสกุลเงิน ตรา
ต่ างประเทศในสัด ส่ วนไม่เกิน ร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรั พย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสี ยงจาก อัตราแลกเปลียนของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการทีดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันที มีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินทีตัด
รายการและสิ งตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.2 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ส่ วนเกินมูลค่าหรื อตํากว่ามูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนีและถือเป็ นส่วนหนึง
ของรายได้ดอกเบีย
รายได้อนและค่
ื
าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุค คลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เ สี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ งประกอบด้วย
บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้
อํานาจการควบคุ ม ของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.4 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที เกี ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีอาจเกิดขึน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึงประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิ งหาคม 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,327,794.67

4,063,212.43

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

692,447.16

650,114.00

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

1,140.39

1,319.00

อัตราตลาด

ซือเงินลงทุน

7,053,471.20

15,148,415.40

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

7,055,132.42

13,960,421.30

ราคาตลาด

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ค่านายหน้า

315,852.52

424,828.50

อัตราตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

400,739.66

347,673.76

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

64,118.34

55,627.83

824,936.48

165,651.73

176.55

131.59

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

275,808.50

3,432,650.52

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

892,004.81

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
-
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5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

6.

2565

2564

ซือเงินลงทุน

234,977,090.35

217,582,615.57

ขายเงินลงทุน

198,587,623.67

221,830,192.07

หน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย
รายการเคลือนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทหน่วยลงทุน ดังนี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565
(หน่วย : หน่วย)
ชนิดหน่วยลงทุน A

ชนิดหน่วยลงทุน PVD

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

9,321,090.9392

27,994,879.1010

หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

1,870,541.6570

6,222,158.9033

หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(1,087,801.4033)

(1,722,857.2857)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

10,103,831.1929

32,494,180.7186

105,513,469.67

339,338,437.50

10.4429

10.4430

สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : หน่วย)
ชนิดหน่วยลงทุน A

ชนิดหน่วยลงทุน PVD

10,549,054.2263

27,953,792.4054

996,030.4157

4,235,775.9320

หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(2,223,993.7028)

(4,194,689.2364)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

9,321,090.9392

27,994,879.1010

98,024,265.27

294,409,176.43

10.5163

10.5165

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)

22
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทหน่วยลงทุน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565
และ 2564 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
2565
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน PVD
รวม
7.

2564

(824,436.28)

7,089,710.62

(1,536,832.40)

19,539,271.68

(2,361,268.68)

26,628,982.30

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ทีวัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณี ทีไม่มี ตลาดทีมีส ภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที
ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดับ ที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ น ทรั พย์นันหรื อหนี สิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

175,287,105.75

-

-

175,287,105.75

ตราสารหนี

-

225,388,158.43

-

225,388,158.43
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ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน
ตราสารหนี

169,985,574.90
-

204,214,591.80

-

169,985,574.90

-

204,214,591.80

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีมีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ด ณ สิ นวันทําการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

-

มูล ค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน ทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

-

มูล ค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ซึ งมี อายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตังแต่วนั ทีลงทุนและไม่มี
เงือนไขการต่ออายุคาํ นวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย เมือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีนันไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
7.2 ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิ ต คือ ความเสี ยงที อาจเกิ ดจากการที คู่ สัญญาไม่ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามภาระผูก พันที ระบุไ ว้ใ น
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี
7.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ นทรั พย์ท างการเงิน และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
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ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

ปรับขึนลง

ไม่มี

คงที

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

218,388,158.43

-

182,287,105.75

41,813,061.48

-

400,675,264.18

เงินฝากธนาคาร

-

41,813,061.48

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

-

-

3,520,137.27

3,520,137.27

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

-

275,808.50

275,808.50

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

-

892,004.81

892,004.81

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

-

10,048.14

10,048.14

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

516,880.22

516,880.22

หนีสิ นทางการเงิน

ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

ปรับขึนลง

ไม่มี

คงที

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

196,220,829.16

12,341,888.83

177,979,337.54
-

374,200,166.70

เงินฝากธนาคาร

-

12,341,888.83

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

-

-

3,040,894.15

3,040,894.15

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

-

3,432,650.52

3,432,650.52

สิ นทรัพย์อืน

-

-

14,248.00

14,248.00

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

-

130,151.22

130,151.22

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

453,731.75

453,731.75

หนีสิ นทางการเงิน
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7.4 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจัยทีเข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี ยงทีเกิดจาก
ปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผัน
ผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสี ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่วยลดความเสี ยงใน
ด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่
ละกลุ่มธุ รกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของตลาด
มากจนเกินไป แต่สําหรับความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุนไม่สามารถขจัดหรื อลดลงได้เนืองจากเป็ น
ความเสี ยงขันพืนฐานทีอยูใ่ นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
7.5 ความเสี ยงจากการผิดนัดชําระดอกเบียหรื อเงินต้นของตราสารทางการเงิน
ความเสี ยงทีเกิดจากการผิดนัดชําระหนีเงินต้นและดอกเบียของผูอ้ อกตราสารและหรื อผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูค้ าประกั
ํ
น
หรื อคู่สัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนืองมาจากผูอ้ อกตราสารและหรื อผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูค้ าประกั
ํ
น หรื อ
คู่สัญญาในการทําธุ รกรรม มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินทีด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องทีจะจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันเมือครบกําหนด ส่งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับชําระดอกเบียและเงินต้นตามเวลาทีกําหนดไว้
กองทุนสามารถลดความเสี ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนีทีผูอ้ อกมีฐานะการเงินทีมันคง เช่น ตรา
สารหนีทีกระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อกหรื อรับรอง รับอาวัล คําประกันทังเงินต้นและดอกเบีย หรื อพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหนีของบริ ษทั เอกชนทีผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทําการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริ ษทั รวมถึงการ
กําหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกําหนดวงเงินในการลงทุนเพือลดความเสี ยงจากการลงทุน
7.6 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุน ไม่มีสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี สิ น ทางการเงิน ที เป็ นเงิ น ตราต่า งประเทศ ดัง นันจึ ง ไม่มีค วามเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลี ยน
8.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

9.
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