กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
(TISCO Conservative Income Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ตลาดหุนทั่วโลกฟนตัวจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การผอนคลายนโยบายการเงิน 2) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางการคลัง
ขนาดใหญ และ 3) การผอนคลายมาตรการ Lockdown อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมา จํานวนผูติดเชื้อโรค COVID-19 ทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้น
เร็วจนหลายประเทศตองกลับมาใชมาตรการ Lockdown ที่เขมงวด ขณะเดียวกัน มาตรการกระตุนทางการคลังก็เริ่มขาดชวง นอกจากนี้
ยังมีความไมแนนอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่มเขามาดวย จึงทําใหตลาดหุนนาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไดอยางจํากัด
เรามองวาผูชิงตําแหนงจากพรรค Democrat นาย Joe Biden มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้ โดย
นาย Biden มีคะแนนนิยมนําหางจากปธน. Trump อยางสม่ําเสมอ และเมื่อพิจารณาจํานวน Electoral College ตามรัฐ พบวานาย Biden
เพียงแคชนะในรัฐที่โพลยังสูสี (Swing States) อีกเพียงรัฐเดียว ก็จะสามารถกาวขึ้นเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนตอไปไดสําเร็จ
หากนาย Biden ชนะการเลือกตั้งตามโพล ตลาดหุนทั่วโลก โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) นาจะ
ตอบรับในเชิงบวก ในขณะที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีแนวโนมออนคาลง จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ สวนคาเงิน
หยวนและคาเงินอื่นในเอเชียก็อาจแข็งคาขึ้น ตามสงครามการคาที่บรรเทาลง ขณะเดียวกัน การขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะผลักดัน
ให Bond yield พุงขึ้นแรง
นอกจากนี้ หุนกลุม Hospital และหุนกลุมประกันที่เกี่ยวเนื่องกับประกัน Medicaid ของรัฐ นาจะไดประโยชนจากการขยาย
เกณฑผูเขารับประกันสุขภาพของรัฐ สวนหุนที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือกอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนการใชพลังงาน
สะอาด (Clean energy) ขณะที่ ราคาน้ํามันนาจะไดรับปจจัยบวกตอ Sentiment จากนโยบายหามการขุดเจาะบนที่ดินและนานน้ําของ
รัฐบาลกลาง (Federal lands and waters) แตเพียงระยะสั้นเทานั้น
ขณะที่ ตลาดหุนสหรัฐฯ อาจปรับตัวขึ้นไดอยางจํากัด จากการขึ้นภาษีหลายประเภท เชน ภาษีนิติบุคคล และภาษีกําไรจากการ
ลงทุนในตลาดการเงิน (Capital gains tax)
สําหรับทองคํา เราแนะนําใหนักลงทุนเขาซื้อสะสมทองคํา ในชวงนี้ที่ราคาปรับฐานลงมา เนื่องจาก ราคาทองคํานาจะเริ่มมี
Downside ที่จํากัดแลว เมื่อเทียบกับ การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในอดีต ชวงที่ Fed สงสัญญาณวาจะเขาซื้อสินทรัพย ซึ่งมักจะ
ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดไมเกิน -15% โดยราคาทองคําลาสุดไดปรับตัวลงมาแลว -8% จากจุดสูงสุดที่ 2,060 ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ
ทําใหราคาทองคําอาจลดลงไดอีกประมาณ -6% จากราคาปจจุบัน (ที่ 1,864 ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ) หรืออาจลดลงถึงราว 1,750
ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.47
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ตั้งแต่ ต้นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

-2.46%

0.04%

-0.74%

-1.47%

-2.69%

0.50%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-0.63%

-0.04%

-0.47%

-0.02%

-0.51%

1.31%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 15 พ.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ของระยะการฝาก
1 ป ในสัดสวน 40% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ป ในสัดสวน 40% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ใน
สัดสวน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในสัดสวน 10%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ของระยะการฝาก
1 ป ในสัดสวน 45% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ป ในสัดสวน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ใน
สัดสวน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในสัดสวน 5%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปวงเงิน
นอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 45%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 5%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

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

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 สิงหาคม 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

830.27

0.38

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

23.72

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

189.78

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

22.94

0.009

1,066.71

0.48

69.88

0.03

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

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 20.16 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.009 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.05 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.74 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Audition Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.24 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.76
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

46,395.50

66.39

10,947.60

15.67

8,847.33

12.66

1,695.78

2.43

711.67

1.02

689.14

0.98

502.79

0.72

89.38

0.13

69,879.19

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

232,664,543.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 19/182/63 (CB20N12A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 21/182/63 (CB20N26A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 29/182/63 (CB21121A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY217A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถถอนป พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK226A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (CPALL20OB)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPF237A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่3 ไถถอนป 2568 (FPT251A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 3/2561 ไถถอนป 2564 (LH21OA)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุนกูของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (PTTC227A)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วัน
ครบอายุ

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
นาเชื่อถือของตราสาร
เงินตน
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

-

12/11/2020
26/11/2020
21/01/2021

2.220

12/07/2021

AAA(tha)/FITCH

10,000

10,103,634.00

4.43

4.34

2.650

09/05/2022

A/TRIS

2,000

2,026,195.90

0.89

0.87

3.180

09/05/2024

A/TRIS

5,000

5,106,445.00

2.24

2.19

3.260

24/03/2022

A+/TRIS

7,000

7,157,108.84

3.14

3.08

2.460

28/06/2022

A/TRIS

9,000

9,068,838.93

3.97

3.90

5.100

31/10/2020

A(tha)/FITCH

12,000

12,064,130.04

5.28

5.18

3.970

29/07/2023

A+/TRIS

4,000

4,153,651.56

1.82

1.79

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

14,000

14,320,060.02

6.27

6.15

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

1,000

1,010,730.17

0.44

0.43

2.780

02/05/2023

AA/TRIS

5,000

5,102,882.60

2.24

2.19

2.910

15/02/2022

A-/TRIS

15,000

15,100,579.35

6.62

6.49

2.360

14/01/2025

A-/TRIS

2,000

1,950,716.80

0.85

0.84

2.110

07/08/2025

AA-/TRIS

1,000

992,827.19

0.43

0.43

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

1,000

993,201.25

0.43

0.43

3.020

05/10/2021

A+/TRIS

10,000

10,163,619.90

4.45

4.37

3.590

11/09/2022

A+/TRIS

3,000

3,071,075.58

1.35

1.32

1.210

02/07/2022

AAA(tha)/FITCH

4,000

4,002,757.20

1.75

1.72

-

23,000
16,000
13,000

22,978,696.02
15,982,301.28
12,975,013.35
51,936,010.65

10.07
7.00
5.68
22.75

9.87
6.87
5.58
22.32
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

232,664,543.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป2565 (QH225A)
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 เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
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 เดลตา อีเลคโทรนิคส(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) (DELTA)
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 พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (PTG)
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)

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
นาเชื่อถือของตราสาร
เงินตน
(บาท)
เงิน สินทรัพย
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
ลงทุ
น
สุทธิ
สถาบัน
AAA/TRIS
12,000 12,139,867.80
5.32
5.22

อัตรา
ดอกเบี้ย

วัน
ครบอายุ

2.260

19/06/2022

2.850

08/05/2022

A-/TRIS

6,000

6,041,282.16

2.65

2.60

4.610

12/03/2021

AA-(tha)/FITCH

10,000

10,165,081.00

4.45

4.37

134,734,685.29

59.02

57.91

1,520,250.00
596,400.00
438,100.00
485,750.00
920,400.00
920,400.00
1,338,665.00
751,290.00
587,375.00
3,036,360.00
303,400.00
1,568,450.00
232,050.00
260,350.00
438,060.00
234,050.00
1,667,850.00
768,600.00
899,250.00
405,525.00
242,550.00
162,975.00
4,698,270.00
481,000.00
222,000.00
435,200.00
914,760.00
254,760.00
1,501,200.00
453,900.00
207,200.00
228,250.00
114,100.00
114,100.00

0.67
0.26
0.19
0.22
0.40
0.40
0.59
0.33
0.26
1.33
0.13
0.69
0.10
0.12
0.19
0.10
0.73
0.34
0.39
0.18
0.11
0.07
2.06
0.21
0.10
0.19
0.40
0.11
0.66
0.20
0.09
0.10
0.05
0.05

0.65
0.25
0.19
0.21
0.40
0.40
0.58
0.33
0.25
1.30
0.13
0.67
0.10
0.11
0.19
0.10
0.72
0.33
0.39
0.17
0.10
0.07
2.02
0.21
0.10
0.19
0.39
0.11
0.64
0.19
0.09
0.10
0.05
0.05

5,600
5,200
6,700
2,600
31,700
12,700
7,400
24,700
7,800
12,700
29,400
6,200
4,200
16,500
2,100
4,100
10,400
1,000
6,800
29,040
13,200
41,700
5,100
3,700
5,500
16,300
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

232,664,543.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วัน
ครบอายุ

เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
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)
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 เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลครบุรี (KBSPIF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค โลจิสติกสและอินดัสเทรียล (PROSPECT)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 230,923,092.32 บาท )

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
นาเชื่อถือของตราสาร
เงินตน
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

500
15,000
7,200
20,500
16,500
2,800
14,000
29,480
33,800
105,000
3,600
3,000
9,700
45,400
70,300
13,000
15,500
53,600

มูลคายุติธรรม
(บาท)
2,086,450.00
53,500.00
349,500.00
232,200.00
630,375.00
820,875.00
1,450,652.00
338,800.00
451,500.00
660,352.00
976,040.00
703,040.00
273,000.00
98,100.00
98,100.00
204,750.00
204,750.00
1,016,820.00
455,900.00
335,960.00
224,960.00
171,600.00
171,600.00
1,425,440.00
868,000.00
557,440.00
21,131,272.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
0.91
0.90
0.02
0.03
0.15
0.15
0.10
0.10
0.28
0.27
0.36
0.35
0.64
0.62
0.15
0.15
0.20
0.19
0.29
0.28
0.43
0.42
0.31
0.30
0.12
0.12
0.04
0.04
0.04
0.04
0.09
0.09
0.09
0.09
0.45
0.44
0.20
0.20
0.15
0.14
0.10
0.10
0.07
0.07
0.07
0.07
0.62
0.61
0.38
0.37
0.24
0.24
9.26
9.08

168,584

2,511,901.60

1.10

1.08

116,900
160,763
28,500
120,000
616,051
151,100
66,600

2,150,960.00
2,395,368.70
285,000.00
2,148,000.00
9,117,554.80
1,216,355.00
642,690.00
20,467,830.10

0.94
1.05
0.13
0.94
4.00
0.53
0.28
8.97

0.93
1.03
0.12
0.92
3.92
0.52
0.28
8.80

228,269,798.04 100.00

98.11
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

232,664,543.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

A

อัตรา
ดอกเบี้ย

วัน
ครบอายุ

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

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
นาเชื่อถือของตราสาร
เงินตน
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 230,923,092.32 บาท)
เงินฝากธนาคาร

228,269,798.04
8,451,046.26

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

1,399,019.92
13,602.57
238,133,466.79

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย

(5,173,891.66)
(79,200.00)
(209,858.10)

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย

(2,600.03)

หนี้สินอื่น ๆ

(3,373.13)

รวมหนี้สิน

(5,468,922.92)

สินทรัพยสุทธิ

232,664,543.87

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

230,970,251.00

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

(437,515.76)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

2,131,808.63

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

232,664,543.87
10.0733
23,097,025.0915
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(3,404,360.42)
(2,275,213.98)
(5,679,574.40)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(3,943,232.28)

1,839,668.91
51,822.95
934,937.25
2,826,429.11
(830,267.62)
(23,721.85)
(189,775.44)
(20,164.56)
(7,134.11)
(19,023.41)
(1,090,086.99)
1,736,342.12
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