กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
(TISCO Conservative Income Plus Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานได
ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

หลังจากที่ Fed เริ่มตนปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. และอาจเรงปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกทุกรอบการประชุมที่เหลือของปนี้
ตลาดเริ่มกังวลถึงความเสี่ยงที่ Fed อาจเพิ่มความเขมงวดของนโยบายการเงินเร็วหรือแรงเกินไปจนเศรษฐกิจรับไมไหว และเขาสู
ภาวะถดถอย (Recession) ในระยะขางหนา ซึ่งสะทอนใหเห็นใน Yield curve ที่เริ่ม Invert หรือมีความชันลาดลง ในชวง 1 เดือนที่
ผานมา
ในอดีต Fed มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด 11 รอบ ซึ่ง 8 ใน 11 รอบ เศรษฐกิจเขาสู Recession ในเวลาตอมา มีเพียง 3 รอบ
ที่เศรษฐกิจยังฟนตัวขึ้นตอ (Soft-landing) เราไดศึกษาภาวะเศรษฐกิจของรอบการขึ้นดอกเบี้ยที่ Soft-landing สําเร็จ และพบจุดรวมใน
ชวงเวลาดังกลาว 3 ประการ ไดแก 1) เงินเฟออยูในระดับต่ํากวา 4% 2) Fed ขึ้นดอกเบี้ยอยางคอยเปนคอยไป เดือนละ 12-20bps และ
3) ระดับที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยไปสูงสุด (Terminal rate) ต่ํากวา Neutral rate
การปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ เกิดขึ้นทามกลางเงินเฟอที่ 9% สูงสุดในรอบกวา 40 ป ทําให Fed มีแนวโนมที่จะขึ้นดอกเบี้ย
อยางรวดเร็ว ตลาดปจจุบันมอง Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยไปสุดที่ถึง 3.3% ในชวงกลางปนี้ คิดเปนการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็ว 20bps ตอ
เดือน และอาจขึ้นไปเกิน Neutral rate เปนความเสี่ยงใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะ Recession ในระยะขางหนา และอาจทําใหตลาดหุน
ปรับตัวลงแรงกวา -15% เราจึงแนะนําใหนักลงทุนลดน้ําหนักในสินทรัพยเสี่ยงลง
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.39 และกองทุนเปด ทิสโก
คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.44
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)

-0.51%

-0.65%

-0.51%

0.39%

1.61%

1.23%

2.35%

2.23%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.05%

-0.03%

0.05%

0.52%

1.03%

1.12%

2.51%

2.59%

ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)

-0.48%

-0.63%

-0.48%

0.44%

1.71%

1.33%

n.a.

1.35%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.05%

-0.03%

0.05%

0.52%

1.03%

1.12%

n.a.

1.40%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของ
ระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 30%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 20%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสัดสวน 15%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของ
ระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 43.75%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 38.75%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 10%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสัดสวน 7.50%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 43.75%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 38.75%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 10%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs Total Return Index) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 7.50%
ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสวนสรุป
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

31 มีนาคม 2565

-

-

-

*บุคคล 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 พลัส
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

320.50

0.45

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

10.93

0.01

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

75.47

0.11

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.95

0.03

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

6.38

0.009

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

433.23

0.61

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

41.14

0.06

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 0.22 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 5.36 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.80 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน R

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
0.453
0.453

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.085
0.133

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.052
0.052

Expense Ratio
0.590
0.638

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.16
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

25,035.86

60.85

10,281.01

24.99

5,764.36

14.01

62.98

0.15

41,144.21

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ 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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

40,565,737.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (CB22707A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกูของบริษัทบี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถถอน ป พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (BJC259A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2569 (CPALL263B)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC249A)
หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2ไถถอน ป พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2ไถถอน ป พ.ศ.2570 (GULF272A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 (KTC253A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2570 (PTTGC271A)
หุนกูของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2568 (WHA253A)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา
นาเชื่อถือของตราสาร
วันครบอายุ
ดอกเบี้ย
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

07/07/2022

1.41

06/07/2024

2.86

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

4,000.00

3,994,798.00
3,994,798.00

11.17
11.17

9.85
9.85

A-/TRIS

1,000.00

993,779.45

2.78

2.45

07/09/2025

A/TRIS

2,000.00

2,050,878.16

5.74

5.06

2.14

16/06/2025

A+/TRIS

1,000.00

991,254.42

2.77

2.44

2.86

16/03/2026

A+/TRIS

1,000.00

1,003,131.50

2.80

2.47

2.50

23/09/2027

A+/TRIS

1,000.00

968,282.74

2.71

2.39

1.37

19/08/2026

AA/TRIS

3,000.00

2,889,862.29

8.08

7.12

2.82

29/09/2024

A+(tha)/FITCH

1,000.00

1,032,371.49

2.89

2.54

2.48

29/09/2026

A-/TRIS

2,000.00

1,970,960.02

5.51

4.86

2.97

24/02/2027

A-/TRIS

1,000.00

990,966.25

2.77

2.44

1.59

28/03/2025

AA-/TRIS

1,000.00

1,000,926.97

2.80

2.47

4.60

13/03/2023

A/TRIS

1,000.00

1,032,292.65

2.89

2.54

1.31

06/08/2026

AAA(tha)/FITCH

3,000.00

2,939,043.84

8.22

7.25

2.13

25/01/2027

AA+(tha)/FITCH

3,000.00

2,982,505.89

8.34

7.35

2.08

30/03/2025

A-/TRIS

1,000.00

1,000,227.57

2.80

2.47

21,846,483.24

61.10

53.85

850,000.00
301,400.00
226,100.00
117,300.00
205,200.00
191,500.00
191,500.00

2.37
0.84
0.63
0.33
0.57
0.54
0.54

2.10
0.74
0.56
0.29
0.51
0.47
0.47

2,200.00
1,400.00
1,700.00
1,800.00
500.00
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

40,565,737.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

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 สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
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)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA)
บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TIPH)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา
นาเชื่อถือของตราสาร
วันครบอายุ
ดอกเบี้ย
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน
3,200.00
2,200.00
1,600.00
2,900.00
2,800.00
3,000.00
1,700.00
400.00
2,700.00
2,000.00
19,000.00
5,960.00
9,800.00
300.00
1,700.00
4,800.00
5,700.00
3,000.00
6,300.00
1,400.00
4,736.00
1,000.00
6,500.00
5,200.00
5,000.00
1,800.00
1,800.00
2,600.00
2,100.00
17,400.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
260,450.00
148,800.00
111,650.00
505,100.00
68,800.00
188,500.00
111,300.00
136,500.00
427,200.00
396,100.00
31,100.00
262,625.00
131,625.00
131,000.00
1,022,925.00
209,000.00
305,450.00
377,300.00
43,200.00
87,975.00
59,040.00
59,040.00
632,670.00
117,420.00
184,500.00
330,750.00
352,746.00
33,740.00
158,656.00
37,500.00
122,850.00
232,120.00
107,120.00
125,000.00
180,900.00
77,850.00
103,050.00
157,300.00
157,300.00
182,712.00
123,900.00
58,812.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
0.73
0.42
0.31
1.41
0.19
0.53
0.31
0.38
1.20
1.11
0.09
0.73
0.37
0.36
2.86
0.58
0.85
1.06
0.12
0.25
0.17
0.17
1.77
0.33
0.52
0.92
0.98
0.09
0.44
0.11
0.34
0.65
0.30
0.35
0.51
0.22
0.29
0.44
0.44
0.51
0.35
0.16

0.65
0.37
0.28
1.24
0.17
0.46
0.27
0.34
1.06
0.98
0.08
0.64
0.32
0.32
2.53
0.52
0.75
0.93
0.11
0.22
0.15
0.15
1.56
0.29
0.45
0.82
0.86
0.08
0.39
0.09
0.30
0.57
0.26
0.31
0.44
0.19
0.25
0.39
0.39
0.45
0.31
0.14
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

40,565,737.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา
นาเชื่อถือของตราสาร
วันครบอายุ
ดอกเบี้ย
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค โลจิสติกส
และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 35,681,819.99 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

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

4,800.00
4,000.00

354,800.00
318,000.00
36,800.00
5,672,088.00

0.99
0.89
0.10
15.86

0.87
0.78
0.09
13.98

38,570.00

455,126.00

1.27

1.12

25,100.00
37,468.00
31,200.00
138,358.00
51,216.00
10,000.00

429,210.00
415,894.80
443,040.00
1,950,847.80
445,579.20
105,000.00

1.20
1.16
1.24
5.46
1.25
0.29

1.06
1.03
1.09
4.81
1.10
0.26

4,244,697.80

11.87

10.47

35,758,067.04 100.00

88.15
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม

เงินฝากธนาคาร

35,758,067.04
10,475,875.19

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

147,692.93
48,311.12
199.00
46,430,145.28

หนี้สิน
เจาหนี้

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(1,775,351.45)

จากการซื้อเงินลงทุน

(3,995,368.12)

คาใชจายคางจาย

(84,550.20)

ภาษีเงินไดคางจาย

(6,634.32)

หนี้สินอื่น

(2,503.38)

รวมหนี้สิน

(5,864,407.47)

สินทรัพยสุทธิ

40,565,737.81

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

35,965,864.53

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

(906,040.01)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

5,505,913.29

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

40,565,737.81
11.2789
3,596,586.4440

ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

2,745,161.30
11.3144
242,624.4465

ชนิดหนวยลงทุน R
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

37,820,576.51
11.2763
3,353,961.9975
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กองทุนเปด ทิสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
.
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

(320,499.13)
(10,934.78)
(75,472.96)
(19,945.38)
(18,715.99)
(445,568.24)
371,712.45

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

847,450.84
(725,961.56)
121,489.28

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

493,201.73
(38,566.51)
454,635.22

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน ดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน R
รวม

317,731.50
136,903.72
454,635.22

438,152.58
379,128.11
817,280.69
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