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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2564 ถึ งวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เสร็ จ สิ้ นเป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้ว จึ งขอนํา ส่ ง รายงานฉบับนี้ มายัง ท่ า นเพื่ อ ให้ท่า นได้ทราบถึ งผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ก้าวเข้าสู่ ไตรมาสสุ ดท้ายของปี ตลาดหุ ้น (S&P500) ปรับลดลงมาใกล้เคียงระดับตํ่าสุ ดที่ 3,600 ในช่วงเดือน มิ .ย. และมีความ
เสี่ ยงหลายประการที่อาจทําให้ตลาดหุน้ ปรับตัวลดลงต่อ ได้แก่
ประการแรก การลดขนาดงบดุล ซึ่ ง Fed มีกาํ หนดปรับเพิ่มเพดานสู งสุ ดของการลดขนาดงบดุลจากเดิมที่เดือนละ $47.5bn เป็ น
เดือนละ $95bn ในเดือน ก.ย. เป็ นต้นไป ซึ่ งอาจส่ งผลให้ Bond yield อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นราว 20-80bps และกดให้ตลาดหุ ้นเทรดใน
ระดับ Valuation ที่ต่าํ ลง ที่ค่า Forward P/E ราว 16 เท่า ในระยะสั้น
สอง อัตราเงินเฟ้ อมีความเสี่ ยงจะค้างอยู่ในระดับสู งเกิ นกว่าเป้ าหมายของ Fed ที่ 2% จากเงินเฟ้ อที่มีการกระจายตัวในหลาย
กลุ่มสิ นค้า และมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างเศรษฐกิ จในระยะยาว ทําให้ Fed จําเป็ นต้องใช้นโยบายการเงิ นที่เข้มงวดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จที่เปลี่ยนไป ซึ่ งอาจส่ งผลให้ค่า Forward P/E ของ S&P500 ลดลงมาเทรดที่ระดับตํ่าราว 14 เท่าใน
ระยะกลาง-ยาว
ประการสุ ดท้าย คาดการณ์กาํ ไรของบริ ษทั จดทะเบียนอาจถูกปรับลดเพิ่มเติม จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ตามการใช้
นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับการลดลงของราคานํ้ามันในช่วงที่ผา่ นมา
ความเสี่ ยงดังกล่ า ว ทําให้ตลาดหุ ้นมี แนวโน้มลดลง โดยเราแนะนํา ให้ทยอยซื้ อดัชนี S&P500 ที่ ระดับ 3,600-3,800 ซึ่ งเรา
ประเมินว่าเป็ นระดับที่มีการตอบรับต่อความเสี่ ยงจากภาวะ Recession พอสมควร
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค ในรอบปี ที่ผ่านมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) ดังนี้
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.68 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค (Class
SSF) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.68
ท้ายนี้ บลจ.ทิ สโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของ
บริ ษทั ฯโดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

1,054,763,209.79
7,016,942.36
1,038,884,395.31
144,560,814.97
1,050,675,281.28

1,209,946,454.04
22,564,592.67
1,183,318,745.49
152,480,567.10
1,195,380,284.53

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

บาท
2565
14,901,167.71
14,901,167.71
4,422,858.90
(17,158,507.00)
(7,919,752.13)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 65

15,793,054.37
15,800.00
15,808,854.37
4,735,621.44
(1,398,948.65)
8,940,140.17

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนทัว่ ไป
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

2564

2564

1,050,675,281.28

1,195,380,284.53

10.7048
10.7052

10.7771
10.7774
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ผา่ นมา มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค
(ชนิดผูล้ งทุนทัว่ ไป) มีการปรับตัวลดลงจาก 10.7771 บาท ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 10.7048 บาท ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.68 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซี เล็ค (ชนิ ดหน่วย
ลงทุนเพื่อการออม) มีการปรับตัวลดลงจาก 10.7774 บาท ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 10.7052 บาท ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.68

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)

-0.65%

0.20%

0.03%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.50%

0.09%

ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค (SSF)

-0.65%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.50%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-0.60%

-0.68%

0.61%

1.03%

1.16%

0.02%

-0.51%

-0.42%

0.78%

1.17%

1.28%

0.20%

0.03%

-0.60%

-0.68%

n.a.

n.a.

-0.34%

0.09%

0.02%

-0.51%

-0.42%

n.a.

n.a.

-0.10%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑ์อา้ งอิงตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 28 ก.พ. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลา
การฝาก 1 ปี ในสัดส่ วน 35%
2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ปี ในสัดส่ วน 35%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี ในสัดส่ วน 20%
4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน ในสัดส่ วน 10%
เกณฑ์อา้ งอิงตั้งแต่วนั ที่ 1 มี.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบนั ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลา
การฝาก 1 ปี ในสัดส่ วน 35%
2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี ในสัดส่ วน 35%
3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-maket ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ในสัดส่ วน 20%
4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน ในสัดส่ วน 10%
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และเกณฑ์อา้ งอิงตั้งแต่วนั ที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบนั ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย
และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่ วน 35%
2) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่ วน 35%
3) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-maket ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่ วน 20%
4) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THBFIX) สําหรับรอบระยะ เวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ในสัดส่ วน 10%
ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ ีวดั (Benchmark) ได้ที่หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบตัวชี้วดั มาตรฐาน เนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่ วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คาํ นวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ท้ งั หมดเสี ยภาษี
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 1,038.88 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, ตัว๋ เงิน
คลัง และ หุน้ กู้ ในอัตราร้อยละ 43.85, 0.96 และ 55.19 ตามลําดับ

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค

คุณนราธร จารุ กลุ วนิช

คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

27 กรกฎาคม 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 ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,887.05

0.26

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

311.80

0.03

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,154.82

0.11

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

69.19

0.006

4,422.86

0.41

-

-

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))
** ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็ นจํานวนเงิน 45.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าประกาศ NAV ในหนังสื อพิมพ์ (Publication OF NAV&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 17.53 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 0.35 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 4.43 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 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 1.85 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
0.267
0.268

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.107
0.107

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ**

Expense Ratio
0.409
0.410

0.035
0.035

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.16
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ดีบเี อส 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
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

1,050,675,281.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

หลักทรัพย์ในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/2Y/64 (BOT23NA)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 8/364/64 (CB22804A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 10/364/64 (CB22O06A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 7/364/65 (CB23706A)
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การบริ หารหนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)
พันธบัตรรัฐบาล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)
รวมพันธบัตร (Bond)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)12/182/65 (TB22914A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65 (TB22O12A)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
หุ้นกู้ (Debenture)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2566 (AWN235A)
หุน้ กูธ้ นาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ไถ่ถอนปี 2566 (BDMS233A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM229A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บี .กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บี .กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บี .กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บี .กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC233A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC233B)

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น

วันครบ
อายุ

0.660
2.000

22/11/2023
04/08/2022
01/09/2022
06/10/2022
06/07/2023
17/12/2022

41,000.00
4,000.00
48,500.00
135,000.00
4,000.00
3,000.00

40,569,576.26
3,999,835.64
48,480,647.53
134,856,129.15
3,960,947.20
3,012,617.19

3.91
0.39
4.67
12.98
0.38
0.29

3.86
0.38
4.61
12.83
0.38
0.29

0.750

17/06/2024

103,000.00

101,234,995.09

9.74

9.64

0.750

17/09/2024

122,000.00

119,382,283.82
455,497,031.88

11.49
43.85

11.36
43.35

-

14/09/2022
12/10/2022

2,000.00
8,000.00

1,998,713.36
7,990,832.24
9,989,545.60

0.19
0.77
0.96

0.19
0.76
0.95

2.510

11/05/2023

AA+(tha)/FITCH

4,000.00

4,036,358.72

0.39

0.38

1.800

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

9,025,600.86

0.87

0.86

4.630

14/03/2023

AA/TRIS

2,400.00

2,453,699.88

0.24

0.23

2.650

07/09/2022

A-/TRIS

900.00

901,633.30

0.09

0.09

3.180

09/05/2024

A-/TRIS

2,000.00

2,025,075.36

0.19

0.19

1.410

06/07/2024

A-/TRIS

3,000.00

2,943,849.78

0.28

0.28

2.910

11/05/2025

A-/TRIS

8,000.00

8,031,116.48

0.77

0.76

1.950

06/07/2026

A-/TRIS

7,000.00

6,687,720.20

0.64

0.64

3.790

11/05/2027

A-/TRIS

6,000.00

6,144,443.40

0.59

0.59

3.200

24/03/2023

A/TRIS

600.00

606,632.03

0.06

0.06

1.400

24/03/2023

A/TRIS

1,000.00

999,484.70

0.10

0.10

(หุ้น/บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า

อัตรา
ดอกเบีย้

เงิน สิ นทรั พย์
ลงทุน
สุ ทธิ

9

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

1,050,675,281.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุน้ กู้ บมจ.ซีพี ออลล์
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPF231A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPN248A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)
หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA)
หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)
หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)
หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

2.650

07/09/2024

A/TRIS

9,000.00

9,018,254.88

0.87

0.86

1.630

24/03/2025

A/TRIS

1,000.00

969,044.22

0.09

0.09

3.340

29/01/2027

A/TRIS

12,000.00

12,007,890.12

1.16

1.14

1.900

18/03/2023

A+/TRIS

12,000.00

12,039,815.04

1.16

1.15

1.760

16/06/2024

A+/TRIS

2,000.00

1,971,872.44

0.19

0.19

2.140

16/06/2025

A+/TRIS

5,000.00

4,903,290.15

0.47

0.47

2.860

16/03/2026

A+/TRIS

13,000.00

12,935,044.72

1.24

1.23

1.750

22/01/2023

A+/TRIS

3,000.00

3,004,923.48

0.29

0.29

2.990

22/01/2026

A+/TRIS

7,000.00

6,955,410.00

0.67

0.66

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

1,500.00

1,514,675.85

0.14

0.14

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

7,700.00

7,783,741.12

0.75

0.74

2.500

23/09/2027

A+/TRIS

11,000.00

10,471,892.42

1.01

1.00

2.780

02/05/2023

AA/TRIS

34,300.00

34,648,350.11

3.33

3.30

1.010

19/08/2024

AA/TRIS

21,000.00

20,479,071.90

1.97

1.95

1.370

19/08/2026

AA/TRIS

21,000.00

19,782,083.58

1.90

1.88

2.750

14/03/2023

A/TRIS

7,300.00

7,345,123.13

0.71

0.70

1.970

08/11/2022

AA+/TRIS

3,000.00

3,008,826.45

0.29

0.29

2.820

29/09/2024

A+(tha)/FITCH

1,200.00

1,219,016.88

0.12

0.12

2.240

08/11/2024

AA+/TRIS

5,000.00

5,001,847.70

0.48

0.48

2.550

10/06/2025

AA+/TRIS

2,000.00

2,004,876.06

0.19

0.19

(หุ้น/บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรั พย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

1,050,675,281.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุน้ กู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (GULF249A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF252A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุน้ กูข้ องธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP23OA)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC236A)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน ผูถ้ ือสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกาหนดของ บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ไถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)
หุน้ กูม้ ีผคู้ ้าประกันของ บริ ษทั ปตท.สผ.ศูนย์บริ หารเงิน จากัด
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A)

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

2.110

07/08/2025

AA+/TRIS

2,000.00

1,969,303.10

0.19

0.19

3.040

10/06/2027

AA+/TRIS

3,000.00

3,003,123.30

0.29

0.29

1.740

29/09/2024

A-/TRIS

10,000.00

9,740,989.70

0.94

0.93

2.020

24/02/2025

A-/TRIS

3,000.00

2,916,938.52

0.28

0.28

2.480

29/09/2026

A-/TRIS

14,000.00

13,463,968.84

1.30

1.28

2.970

24/02/2027

A-/TRIS

3,000.00

2,921,223.54

0.28

0.28

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

4,000.00

3,995,083.52

0.38

0.38

1.300

19/10/2023

A/TRIS

9,000.00

8,953,888.05

0.86

0.85

1.590

28/03/2025

AA-/TRIS

4,000.00

3,910,293.60

0.38

0.37

3.590

11/09/2022

A/TRIS

10,700.00

10,729,750.71

1.03

1.02

4.600

13/03/2023

A/TRIS

27,600.00

28,099,745.20

2.70

2.68

2.780

29/06/2023

A/TRIS

31,000.00

31,235,999.90

3.01

2.97

5.750

31/07/2024

AAA(tha)/FITCH

26,200.00

27,960,062.55

2.69

2.66

0.960

06/08/2024

AAA(tha)/FITCH

22,000.00

21,530,505.92

2.07

2.05

1.790

08/04/2025

AAA(tha)/FITCH

11,000.00

10,868,223.63

1.05

1.03

1.310

06/08/2026

AAA(tha)/FITCH

27,000.00

25,524,161.10

2.46

2.43

1.790

06/08/2028

AAA(tha)/FITCH

10,000.00

9,455,807.30

0.91

0.90

2.090

05/04/2027

AAA/TRIS

7,000.00

6,825,318.01

0.66

0.65

2.200

05/09/2024

AA(tha)/FITCH

10,000.00

9,943,109.80

0.96

0.95

2.430

05/09/2026

AA(tha)/FITCH

18,000.00

17,586,823.32

1.69

1.67

(หุ้น/บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรั พย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

1,050,675,281.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

หุน้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (QH22NA)
หุน้ กูเ้ พือ่ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2566 (RATCH23NA)
หุน้ กูเ้ พือ่ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2568 (RATCH25NA)
หุน้ กูธ้ นาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 รุ่ นที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (TISCO243A)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ครั้งที่ 3/2562 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TLT228A)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ครั้งที่ 5/2560 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TLT22DA)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกาหนดปี พ.ศ.2565 (TLT22OA)
หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)
หุน้ กูข้ องธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT244A)
หุน้ กูข้ องธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT249A)
หุน้ กูข้ องธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)
รวมหุ้นกู้ (Debenture)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

2.130

25/01/2027

AA(tha)/FITCH

19,000.00

18,254,833.49

1.76

1.74

3.210

15/06/2027

AA(tha)/FITCH

6,000.00

6,031,550.76

0.58

0.57

2.300

27/11/2022

A-/TRIS

13,000.00

13,045,944.34

1.25

1.24

1.320

04/11/2023

AA+/TRIS

3,000.00

2,984,051.85

0.29

0.28

1.760

04/11/2025

AA+/TRIS

2,000.00

1,935,432.92

0.19

0.18

1.250

11/03/2024

A/TRIS

5,000.00

4,927,745.90

0.47

0.47

1.820

16/08/2022

AAA/TRIS

4,000.00

4,002,306.24

0.38

0.38

2.370

08/12/2022

AAA/TRIS

3,700.00

3,718,207.70

0.36

0.35

2.200

31/10/2022

AAA/TRIS

5,800.00

5,820,177.39

0.56

0.55

2.270

10/11/2026

A+/TRIS

13,000.00

12,633,230.48

1.22

1.20

1.530

26/04/2024

AAA(tha)/FITCH

5,000.00

4,977,483.75

0.48

0.47

0.970

23/09/2024

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

8,788,491.54

0.85

0.84

2.010

26/04/2025

AAA(tha)/FITCH

5,000.00

4,966,078.75

0.48

0.47

2.080

30/03/2025

A-/TRIS

3,000.00

2,930,466.18

0.28

0.28

2.900

30/03/2027

A-/TRIS

7,000.00

6,826,831.97

0.66

0.65

573,397,817.83

55.19

54.58

1,038,884,395.31 100.00

98.88

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,047,714,635.06 บาท )
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด บริ ษทั มีความในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

มีความเสี่ยงต่ามาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA

(หุ้น/บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรั พย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

1,050,675,281.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

A

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

มีความเสี่ยงในระดับต่า บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าและอาจจะหมดความ
สามารถหรื อความตั้งใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริ ษทั ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

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

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
(หุ้น/บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรั พย์
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 กรกฎาคม 2565

