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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา

ตลาดหุนถูกเทขาย หลัง Fed สงสัญญาณเพิ่มความเขมงวดของนโยบายการเงิน อยางไรก็ดี เรามองตลาดมีการ Price-in ประเด็นการ
ลดขนาดงบดุล (QT) และการขึ้นดอกเบี้ยไปคอนขางมากแลว จาก 1) Interest rate outlook ซึ่งตลาด Eurodollar futures และ Bond yield อายุ
10 ป ปรับเพิ่มขึ้นมา สะทอนแนวโนมการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปสิ้นสุด (Terminal rate) ที่ระดับ 2.25% แลว 2) Term premium ปรับเพิ่มขึ้น
มาแลว 35bps มากกวาการเพิ่มขึ้น 27bps ในชวงป 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบกอน สะทอนวาตลาดนาจะมีการ Price-in การลดขนาด
งบดุลอยางนอยของปนี้ไปแลว 3) Equity risk premium หรือผลตอบแทนสวนเพิ่มของการลงทุนในตลาดหุน ซึ่งสะทอนผาน Earnings yield
gap (EYG) อยูที่ระดับ 3.1% ในกรอบ 2.75-3.5% ชวงที่ Fed ทํา QT ในป 2018 สะทอนถึง Valuation ที่อยูในระดับ Fair ในความเห็นเรา
เรามองวาทิศทางของตลาดหุนในระยะขางหนา จะขึ้นอยูกับพัฒนาการของเงินเฟอ ซึ่งในกรณี Base case คือ เงินเฟอทําจุดสูงสุด
ในชวงไตรมาส 2 และลดลงในชวงครึ่งหลังของป ทําให Fed ไมจําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดรุนแรง ซึ่งนาจะทําใหหุนฟนตัวขึ้น
ในชวงครึ่ง หลังของป อยางไรก็ดี หากเงินเฟอเพิ่มขึ้นตอเนื่อง Fed จําเปนตองใชนโยบายการเงินที่ เข มงวดขึ้น ซึ่ง จะเปนความเสี่ยงให
เศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอย (Recession) ซึ่งในกรณีนี้ เรามองวาอาจสงผลใหตลาดหุนปรับฐานลงต่ํากวาระดับปจจุบัน 10-15% เปนอยางนอย
พัฒนาการเงินเฟอในชวงที่ผานมา ยังดูเปนไปตาม Base case ของเราอยู ซึ่งเมื่อประกอบกับระดับ Valuation ในปจจุบัน ซึ่ง price-in
ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุลไปมากแลว เราจึงแนะนําใหทยอยเขาสะสมหุน เชน กลุม Tech. ซึ่งนาจะไดรับผลกระทบจํากัด
จากเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นสูง ขณะเดียวกัน เรายังคงแนะนําให Overweight ตลาดหุนยุโรป และญี่ปุน ซึ่งยังมีความยืดหยุนในการกระตุนเศรษฐกิจ
ไดมากกวา และมี Valuation ที่ถูกกวาของสหรัฐฯ คอนขางมาก รวมถึงตลาดหุนจีน ซึ่งมีปจจัยหนุนภายในประเทศจากการใชนโยบายการเงิน
ผอนคลาย และการประชุม National Congress ในชวงปลายป
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564)
มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.13
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2564

2563

313,121,267.54
5,535,391.59
306,849,453.03
87,580,639.18
310,036,415.89

319,160,567.97
9,712,214.39
304,278,166.78
87,993,126.87
307,420,275.52

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2563

2564
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

2,721,761.84
2,721,761.84
848,396.61
(2,285,852.92)
(412,487.69)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

3,882,877.85
3,882,877.85
1,717,098.57
2,064,322.97
4,230,102.25

บาท
2564

2563

310,036,415.89
14.0290

307,420,275.52
14.0480
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคง
เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการปรับตัวลดลงจาก 14.0480 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาอยูที่ 14.0290 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 0.14

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ต้ นปี

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ตราสารหนีม้ ั่นคงเพือ่ การเลีย้ งชีพ

-0.13%

0.02%

0.13%

0.16%

-0.13%

1.08%

1.18%

1.70%

1.70%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.48%

0.05%

0.13%

0.25%

0.48%

1.31%

1.45%

2.33%

2.80%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 45 - 30 พ.ย. 59 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 50%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดสวน 50%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 59 - 27 ต.ค.62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดสวน 40%
2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ป ในสัดสวน 55%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหวาง 1-3 ป ในสัดสวน 5%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย ในสัดสวน 40%
2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ป (Zero Rate Return Index) ในสัดสวน 55%
3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ป ในสัดสวน 5%
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 306.85 ลานบาท โดยมีการลงทุนในเงินฝากประจํา, พันธบัตร, ตั๋ว
เงินคลัง และ หุนกู ในอัตรารอยละ 15.31, 62.11, 0.33 และ 22.25 ตามลําดับ

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ตราสารหนีม้ ั่นคงเพือ่ การเลีย้ งชีพ

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ตราสารหนีม้ ั่นคงเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2564

-

-

-

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ตราสารหนีม้ นั่ คงเพือ่ การเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

316.30

0.11

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

79.08

0.03

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

395.38

0.13

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.01

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

17.64

0.007

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

848.40

0.29

-

-

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 4.65 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.18 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.55 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 8.26 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.21
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ตราสารหนีม้ ่ ันคงเพื่อการเลีย้ งชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริ ษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด







7

กองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

310,036,415.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
เงินฝากประจํา (Fixed Deposit)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR101321)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102293)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102354)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102495)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102546)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102825)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR102937)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR103175)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR103351)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR103483)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR103721)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR103802)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR104022)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR104101)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR104953)
รวมเงินฝากประจํา (Fixed Deposit)
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/2ป/2563 (BOT225A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/3ป/2562 (BOT229A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/2Y/64 (BOT235A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/2Y/64 (BOT23NA)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 4/364/64 (CB22407A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 5/364/64 (CB22512A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 (CB22602A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (CB22707A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 8/364/64 (CB22804A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 11/364/64 (CB22N03A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 10/364/64 (CB22O06A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)
พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)
พันธบัตรรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)
รวมพันธบัตร (Bond)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.700
0.725
0.750
0.700
0.700

09/02/2022
20/04/2022
25/04/2022
28/04/2022
05/05/2022
30/05/2022
09/06/2022
07/07/2022
14/07/2022
21/07/2022
09/08/2023
13/02/2023
21/08/2023
21/08/2023
14/12/2022

AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS
AAA/TRIS

0.610
1.440
0.510
0.660
0.750
0.750
0.950
1.000

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
47,000,000.00

0.65
0.65
0.33
0.98
1.63
1.30
0.65
1.63
1.63
0.98
1.30
1.30
0.98
0.65
0.65
15.31

0.65
0.65
0.32
0.97
1.61
1.29
0.65
1.61
1.61
0.97
1.29
1.29
0.97
0.65
0.65
15.18

25/05/2022
16/09/2022
24/05/2023
22/11/2023
07/04/2022
12/05/2022
02/06/2022
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022
03/11/2022
06/10/2022
17/06/2024

34,000.00
14,000.00
20,000.00
9,000.00
10,000.00
1,000.00
9,000.00
36,000.00
7,000.00
12,000.00
2,000.00
7,000.00
9,000.00

34,022,251.64
14,091,027.58
19,977,224.60
9,010,349.82
9,991,065.50
998,817.02
8,987,274.99
35,908,096.32
6,979,369.04
11,959,861.92
1,993,232.30
6,973,076.74
9,005,558.40

11.09
4.59
6.51
2.94
3.26
0.32
2.93
11.70
2.27
3.90
0.65
2.27
2.93

10.97
4.54
6.44
2.91
3.22
0.32
2.90
11.58
2.25
3.86
0.64
2.25
2.90

17/09/2024
17/06/2025
17/06/2027

3,000.00
1,000.00
17,000.00

2,999,704.65
1,001,540.58
16,690,381.04

0.98
0.33
5.44

0.97
0.32
5.38

190,588,832.14

62.11

61.45
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กองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

310,036,415.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)23/182/64 (TB22330A)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
หุนกู (Debenture)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY224A)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุนกูไมมีประกัน ผูถือสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของ บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ.2567 (PTTC243A)
หุนกูไมมีประกัน ผูถือสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของ บมจ.ปตท.
ครั้งที่2/2552 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)
หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)
หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 รุนที่ 2 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (TISCO223B)
หุนกูของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกําหนดไถถอนป 2567 (UOBT249A)
รวมหุนกู (Debenture)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

-

30/03/2022

2.370

04/04/2022

1.800

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

1,000.00

998,844.69
998,844.69

0.33
0.33

0.32
0.32

AAA(tha)/FITCH

2,000.00

2,009,042.36

0.66

0.65

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

8,000.00

8,077,399.20

2.63

2.61

6.800

06/03/2024

AAA(tha)/FITCH

5,000.00

5,590,733.60

1.82

1.80

5.750

31/07/2024

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

10,016,880.12

3.26

3.23

1.310

06/08/2026

AAA(tha)/FITCH

9,500.00

9,404,846.77

3.07

3.03

2.260

19/06/2022

AAA/TRIS

24,000.00

24,166,008.72

7.88

7.80

1.400

30/03/2022

A/TRIS

7,000.00

6,999,821.43

2.28

2.26

0.970

23/09/2024

AAA(tha)/FITCH

2,000.00

1,997,044.00

0.65

0.64

68,261,776.20

22.25

22.02

306,849,453.03 100.00

98.97

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 306,327,306.92 บาท )
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

9

กองทุนเปด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

310,036,415.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

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

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
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บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

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

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
4.นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน ทวีผล
6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

