กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
TISCO Wealth Conservative E20 Fund
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20 สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
การฟนตัวของตลาดหุน ในชวงที่ผานมา ถูกขับเคลื่อนจากการผอนคลายนโยบายการเงินเปนหลัก (Easing mode) ซึ่งสังเกตได
จากการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ ควบคูไปกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล สงผลใหสินทรัพย ไดแก ทองคํา
ซึ่งซื้อขายในเงินสกุลดอลลารเปนหลัก และสินทรัพยเสี่ยงอื่น ๆ เชน หุนในกลุม Growth stocks ที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดใน
อนาคตสูง ใหผลตอบแทนดี

ในระยะสั้น ตลาดหุนอาจถูกกดดันจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโนมออนแอลง หลังการกลับมาแพรระบาดของ COVID-19
ที่ทําใหหลายรัฐตองกลับไปใชมาตรการ Lockdown ที่เขมงวด ประกอบกับ 2) ความลาชาในการอนุมัติเงินชวยเหลือระลอกใหมใน
สหรัฐฯ และ 3) ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้
แตในชวงปลายปเรามองตลาดจะเปลี่ยนเขาสูภาวะ Reflation mode ที่คาเงินดอลลารจะยังคงออนคาตอ แต Bond yield จะ
กลับมาเพิ่มขึ้น จากปจจัยบวกที่จะทยอยเขามา เชน ขาวดีจากการคนพบวัคซีน ความไมแนนอนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ที่จะหมดไป และการฟนตัวขึ้นของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ภาวะ Reflation mode เปนภาวะที่ดีสุดสําหรับการลงทุน สินทรัพยแทบทุกประเภทจะใหผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
การเปลี่ยนเขาสู Reflation mode จะทําใหหุนในกลุม Value stocks ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลคาสินทรัพย (PBV ต่ํา เชน หุนใน
กลุมธนาคาร) จะสลับมาใหผลตอบแทนที่สูงกวาหุนในกลุม Growth stocks ขณะที่ หุนในกลุมตลาดเกิดใหม (EM) จะยังคงใหผลตอบ
แทนที่ดีอยู จากการออนคาของคาเงินดอลลาร ซึ่งจะทําใหตนทุนในการบริโภคสินคาและการกูยืมลดต่ําลง สงผลบวกตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก
ดังนั้น เราจึงแนะนําใหจับตาการเคลื่อนไหวของ Bond yield อยางใกลชิด หากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นักลงทุนอาจพิจารณาปรับ
พอรตเพิ่มน้ําหนักการลงทุนหุนในกลุม Value stocks และกลุม EM มากขึ้น
สําหรับทองคํา เรายังคงแนะนําใหกระจายการลงทุนไปยังทองคํา จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผอนคลาย และการฟนตัวของ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไมแนนอนอยู โดยอาจหาจังหวะเขาซื้อสะสม ในชวงกลางเดือน ก.ย. นี้ ที่จะมีการประชุม Fed (วันที่ 15-16 ก.ย.)
ซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่ตลาดจะผิดหวัง จากผลการประชุม
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20 ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 2.44
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

-2.71%

-0.41%

-0.94%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.22%

-0.06%

0.54%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-2.44%

-2.65%

0.92%

1.68%

3.31%

3.46%

0.04%

0.09%

1.75%

2.64%

4.46%

4.95%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 9 ก.พ. 53 - 31 ต.ค.59 คํานวณจากคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 20%
2) ดัชนีหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ BBB ขึ้นไป (ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB up)) ในสัดสวน 80%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 59 - 15 พ.ค.62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 20%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 40%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดสวน 40%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค.62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 10%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 45%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดสวน 45%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบันคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 10%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 45%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 45%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 กรกฎาคม 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

665.55

0.37

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

152.13

0.09

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.89

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Pubilcation Of NAV&ETC)

40.78

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

19.18

0.01

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

897.53

0.50

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

58.71

0.03

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) เปนจํานวนเงิน 16.16 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.009 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.08 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.86 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.68 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.40 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.93
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

56,684.29

96.55

1,185.36

2.02

462.03

0.79

377.75

0.64

58,709.43

100.00
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

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 )
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

169,945,936.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/3ป/2562 (BOT229A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 5/364/63 (CB21513A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที1่ /2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY224A)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที2่ /2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที1่ ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที2่ ไถถอนป พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC239A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL221A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH211A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที2่ ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที3่ ไถถอนป 2568 (FPT251A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที1่ ไถถอนป 2564 (TICON213A)
หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุนกูของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่3 ครบกําหนดไถถอนป 2564 (KK218A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC224A)
หุนกูของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (PTTC227A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2567 (PTTGC249A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป2565 (QH225A)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบอายุ

1.44
-

16/09/2022
13/05/2021

2.37

04/04/2022

1.80

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

32,000
15,000

32,616,282.56
14,942,144.25
47,558,426.81

19.46
8.92
28.38

19.19
8.79
27.98

AAA(tha)/FITCH

7,000

7,102,611.60

4.24

4.18

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

6,000

6,039,364.68

3.60

3.55

2.65

09/05/2022

A/TRIS

3,000

3,034,534.62

1.81

1.79

2.46

05/04/2023

A/TRIS

6,000

6,041,836.32

3.61

3.56

3.07

07/09/2023

A+/TRIS

5,000

5,096,337.90

3.04

3.00

2.48

23/05/2022

A/TRIS

10,000

10,067,458.20

6.01

5.92

2.86

18/01/2022

AA-/TRIS

6,000

6,077,597.94

3.63

3.58

3.10

20/01/2021

A+/TRIS

2,000

2,010,884.96

1.20

1.18

3.47

20/01/2023

A+/TRIS

5,000

5,129,493.40

3.06

3.02

2.91

30/05/2023

A+/TRIS

3,000

3,036,073.29

1.81

1.79

2.78

02/05/2023

AA/TRIS

3,000

3,070,407.21

1.83

1.81

2.91

15/02/2022

A-/TRIS

8,000

8,077,223.68

4.82

4.75

2.36

14/01/2025

A-/TRIS

2,000

1,966,656.02

1.17

1.16

2.20

14/03/2021

A-/TRIS

5,000

5,019,756.65

3.00

2.95

1.17

20/03/2023

AAA/TRIS

2,000

1,990,537.22

1.19

1.17

1.99

08/08/2021

A/TRIS

1,000

1,006,421.58

0.60

0.59

3.03

05/04/2022

A+/TRIS

1,000

1,017,499.66

0.61

0.60

1.21

02/07/2022

AAA(tha)/FITCH

3,000

3,000,346.14

1.79

1.76

2.20

05/09/2024

AA+(tha)/FITCH

1,000

1,003,989.63

0.60

0.59

2.85

08/05/2022

A-/TRIS

3,000

3,021,819.57

1.80

1.78
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

169,945,936.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที5/2560 ไถถอนป พ.ศ.2565 (TLT22DA)
หุนกู บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ. 2564 (TOP213A)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) (RATCH)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (VGI)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

2.37

08/12/2022

AAA/TRIS

2,000

เงิน
สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
2,027,558.56 1.21
1.19

4.61

12/03/2021

AA-(tha)/FITCH

3,000

3,056,690.82

1.83

1.80

87,895,099.65

52.46

51.72

2,186,200.00
756,200.00
753,300.00
676,700.00
1,451,600.00
1,451,600.00
2,075,900.00
1,150,000.00
925,900.00
4,329,705.00
340,425.00
2,532,075.00
376,200.00
854,880.00
226,125.00
3,273,875.00
1,202,500.00
2,071,375.00
409,625.00
409,625.00
7,158,675.00
877,100.00
308,100.00
678,150.00
1,066,500.00
2,667,600.00
664,300.00
304,725.00
592,200.00
310,860.00
310,860.00
2,683,825.00
75,600.00
701,100.00
907,125.00
1,000,000.00
1,476,599.80
36,450.00
691,875.00
748,274.80

1.30
0.45
0.45
0.40
0.87
0.87
1.24
0.69
0.55
2.58
0.20
1.51
0.23
0.51
0.13
1.95
0.72
1.23
0.24
0.24
4.27
0.52
0.18
0.41
0.64
1.59
0.40
0.18
0.35
0.19
0.19
1.60
0.04
0.42
0.54
0.60
0.88
0.02
0.41
0.45

1.29
0.45
0.44
0.40
0.85
0.85
1.22
0.68
0.54
2.55
0.20
1.49
0.22
0.50
0.14
1.93
0.71
1.22
0.24
0.24
4.21
0.51
0.18
0.40
0.63
1.57
0.39
0.18
0.35
0.18
0.18
1.58
0.05
0.41
0.53
0.59
0.87
0.02
0.41
0.44

(หุน/บาท)

7,600
9,300
10,100
3,800
46,000
19,700
8,900
37,100
19,800
54,800
6,700
6,500
36,500
11,300
17,900
1,300
9,900
31,600
68,400
7,300
5,100
14,100
47,100
700
28,500
29,500
20,000
300
20,500
41,114
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

169,945,936.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 169,631,776.70 บาท )

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

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

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

62,100
148,200
5,100
3,100
13,800
74,100
181,400
32,800
26,700
95,000

มูลคายุติธรรม
(บาท)
1,716,234.00
1,372,410.00
343,824.00
114,240.00
114,240.00
252,650.00
252,650.00
1,798,298.00
665,850.00
548,340.00
584,108.00
485,440.00
485,440.00
2,372,550.00
1,375,050.00
997,500.00
32,096,276.80

รอยละของมูลคา
เงิน
สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
1.03
1.01
0.82
0.81
0.21
0.20
0.07
0.07
0.07
0.07
0.15
0.15
0.15
0.15
1.08
1.05
0.40
0.39
0.33
0.32
0.35
0.34
0.29
0.29
0.29
0.29
1.42
1.40
0.82
0.81
0.60
0.59
19.16
18.89

167,549,803.26 100.00

98.59
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 169,631,776.70 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

167,549,803.26
1,791,170.99
762,451.30
66,158.12
710.88
170,170,294.55
(164,219.89)
(2,125.20)
(58,012.88)
(224,357.97)
169,945,936.58
118,952,078.07
(14,784,156.94)
65,778,015.45
169,945,936.58
14.2869
11,895,207.8019
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ คอนเซอเวทีฟ E20
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

(665,552.16)
(16,163.39)
(152,126.17)
(19,890.78)
(100,186.82)
(47,619.73)
(1,001,539.05)
1,007,148.06

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(3,521,300.54)
(2,239,997.25)
(5,761,297.79)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(4,754,149.73)

1,340,101.61
17,675.00
650,910.50
2,008,687.11
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