กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2565 ถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565 เสร็ จ สิ้ น เป น ที่ เ รี ยบร อ ยแล ว จึ ง ขอนํ า ส ง รายงานฉบั บ นี้ ม ายั ง ท า นเพื่ อ ให ท า นได ท ราบถึง ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ตลาดเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอย (Recession) สะทอนใหเห็นในราคาสินคาโภคภัณฑที่ปรับลดลงแรงในชวง
1 เดือนที่ผานมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป ที่ลดลงมาอยูที่ระดับ 2.9-3% จากสูงสุดที่ 3.5% ในชวงกลางเดือน มิ.ย. การเคลื่อนไหว
ของราคาสินทรัพยดังกลาว สอดคลองกับการปรับลดลงของตัวเลขเศรษฐกิจที่มักจะปรับลดลงลวงหนากอนเกิด Recession ไดแก ตลาดบาน และ
ความเชื่อมั่นผูบริโภค/ผูผลิต และชี้วาเศรษฐกิจกําลังอยูในชวงปลายของวัฏจักร
ในสวนของผลกระทบตอตลาดหุน สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 1) Valuation หรือคา Forward P/E ซึ่งถูกกดดันผานนโยบาย
การเงินที่เขมงวดขึ้น และ 2) คาดการณกําไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ซึ่งถูกปรับลดตามแนวโนมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
นับตั้งแตตนป คา Forward P/E ของ S&P500 ปรับลดลงมาแลวถึง -28% ใกลเคียงกับการปรับลดในอดีต ทําใหเรามองวา Valuation ที่
ระดับปจจุบันนาจะสะทอนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นไปมากแลว ทําใหปจจัยกดดันตลาดหุนจาก Valuation นาจะจํากัดตอจากนี้
อยางไรก็ดี คาดการณกําไรยังถูกปรับขึ้น +5% นับตั้งแตตนป ไมสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น
ซึ่งหากอิงกับในอดีต คาดการณกําไรมักจะถูกปรับลดลงราว -10% กอนที่ตลาดหุนจะทําจุดต่ําสุด ทําใหตลาดหุนยังอาจปรับฐานลงเพิ่มเติมจากการ
ปรับลดของคาดการณกําไร
ถึงแมเราจะมองวาการปรับลดคาดการณกําไรจะเปนปจจัยกดดันใหตลาดหุนยังอยูในขาลง แตดวย Valuation ที่ลดลงมาอยูในระดับที่
เหมาะสมขึ้น ทําใหเรามองวา Downside ของตลาดนาจะเริ่มจํากัด
เราจึงแนะนําใหทยอยสะสมหุนในกลุมที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงแมในภาวะ Recession อยางกลุม Healthcare ซึ่งกําไรโตเฉลี่ย
ถึง 8% ยอนหลังตั้งแตวิกฤติ Dot-com ในป 2000 สวนทางกับกําไรของตลาด (S&P500) ซึ่งหดตัวกวา -25%
รวมถึงกลุม Tech ซึ่งมีการเติบโตของกําไรในระยะยาวในอัตราที่สูงถึง 10% ตอป มากกวาตลาดที่ 7% ตอป ในขณะที่ Valuation นาจะ
เริ่ ม คลี่ ค ลายลง หลั ง ตลาดตอบรั บต อ ความเสี่ ยงด า นนโยบายการเงิ น ไปมากแล ว ทํ า ให เ รามองว า หุ น กลุ ม Healthcare และกลุ ม Tech น า จะ
Outperform กลุมอื่นในชวงครึ่งหลังของป
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้
กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 4.57 และกองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 4.57
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเรา
จะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทานใน
โอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (A)

-4.57%

-4.86%

-5.89%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-2.10%

-2.88%

ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (PVD)

-4.57%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-2.10%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-4.57%

1.86%

-0.52%

1.82%

4.07%

9.84%

-3.61%

-2.10%

0.74%

1.53%

3.14%

4.88%

7.93%

-4.86%

-5.89%

-4.57%

1.86%

-0.52%

1.82%

n.a.

3.90%

-2.88%

-3.61%

-2.10%

0.74%

1.53%

3.14%

n.a.

4.61%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในอัตรารอยละ 50
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตรารอยละ 25
3) คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตรารอยละ 25
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16- พ.ค. 62- 2 ต.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในอัตรารอยละ 50
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในอัตรารอยละ 25
3) คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตรารอยละ 25
และเกณฑอางอิงตั้งแต 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ในสัดสวน 25%
ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 2565

-

-

-

*บุคคล 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 พลทรัพย์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

8,362.50

0.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

195.06

0.01

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

1,095.98

0.08

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

87.38

0.006

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

9,740.92

0.71

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

1,394.31

0.10

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))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 29.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 42.47 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 5.08 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.02 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 8.06 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน PVD

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.614
0.614

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.080
0.080

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.020
0.020

0.714
0.714

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.63
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

1,330,539.96

95.43

22,200.88

1.59

17,118.40

1.23

16,329.78

1.17

8,120.02

0.58

1,394,309.04

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พลทรั พย์ เพื่อการเลีย้ งชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,290,183,572.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
บริษัท เอสซีบี เอกซ 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 เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
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 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 สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (ASK)
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)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

209,100.00
296,700.00
171,400.00
397,300.00
384,900.00
80,400.00
813,600.00
268,200.00
207,300.00
614,200.00
861,300.00
293,900.00
228,397.00
1,038,200.00
418,100.00
414,500.00
335,100.00
84,600.00
372,400.00
382,900.00
241,500.00
1,352,030.00
1,973,100.00
33,000.00
1,094,200.00
348,100.00
1,250,800.00
155,200.00
818,100.00
115,361.00
382,500.00
624,100.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

129,278,200.00
27,810,300.00
44,653,350.00
10,626,800.00
6,158,150.00
40,029,600.00
30,069,600.00
30,069,600.00
50,442,300.00
38,239,200.00
12,203,100.00
140,081,144.80
6,737,250.00
18,426,000.00
51,678,000.00
10,286,500.00
4,202,504.80
13,185,140.00
14,633,500.00
20,932,250.00
70,972,050.00
65,176,950.00
5,795,100.00
38,245,025.00
15,175,300.00
23,069,725.00
169,428,165.00
3,042,900.00
62,869,395.00
67,085,400.00
5,263,500.00
13,239,820.00
17,927,150.00
13,133,400.00
13,133,400.00
76,095,508.25
4,927,600.00
14,234,940.00
8,450,193.25
21,802,500.00
26,680,275.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

13.09
2.82
4.52
1.08
0.62
4.05
3.04
3.04
5.11
3.87
1.24
14.19
0.68
1.87
5.23
1.04
0.43
1.34
1.48
2.12
7.19
6.60
0.59
3.87
1.54
2.33
17.16
0.31
6.37
6.79
0.53
1.34
1.82
1.33
1.33
7.71
0.50
1.44
0.86
2.21
2.70

สินทรัพย
สุทธิ

10.02
2.16
3.46
0.82
0.48
3.10
2.33
2.33
3.91
2.96
0.95
10.86
0.52
1.43
4.01
0.80
0.33
1.02
1.13
1.62
5.50
5.05
0.45
2.96
1.17
1.79
13.13
0.23
4.87
5.20
0.41
1.03
1.39
1.02
1.02
5.90
0.38
1.10
0.66
1.69
2.07
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,290,183,572.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

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)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) (SHR)
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)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,005,922,828.36 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

722,800.00
844,743.00
107,400.00
1,051,600.00
645,600.00
1,381,600.00
134,700.00
253,900.00
182,800.00
627,200.00
406,700.00
2,832,500.00
595,800.00
976,800.00
1,483,900.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

69,174,872.00
18,792,800.00
28,721,262.00
3,678,450.00
17,982,360.00
46,612,720.00
12,072,720.00
34,540,000.00
595,374.00
595,374.00
21,415,975.00
10,219,475.00
11,196,500.00
34,809,600.00
34,809,600.00
33,476,150.00
24,808,700.00
8,667,450.00
63,536,145.00
42,301,800.00
8,547,000.00
12,687,345.00
987,366,229.05

7.01
1.91
2.91
0.37
1.82
4.72
1.22
3.50
0.06
0.06
2.17
1.04
1.13
3.53
3.53
3.39
2.51
0.88
6.43
4.28
0.87
1.28
100.00

5.36
1.46
2.23
0.28
1.39
3.61
0.93
2.68
0.05
0.05
1.66
0.79
0.87
2.70
2.70
2.60
1.93
0.67
4.92
3.28
0.66
0.98
76.53

987,366,229.05

100.00

76.53
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

987,366,229.05
310,725,618.28
4,435.66
1,298,096,282.99

(5,087,897.87)
(1,089,346.22)
(1,590,980.05)
(144,486.55)
(7,912,710.69)
1,290,183,572.30

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

114,394,729.90
974,142,805.87
1,290,183,572.30

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

63.9825
20,164,603.6082

ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุน PVD
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

201,646,036.53

1,103,096,476.91
63.9825
17,240,577.4948
187,087,095.39
63.9827
2,924,026.1134
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กองทุนเปด ทิสโกพลทรัพยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

(8,362,498.40)
(195,064.76)
(1,095,974.99)
(29,752.78)
(625,968.30)
(10,309,259.23)
5,039,568.99

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

20,203,875.37
(86,945,558.73)
(66,741,683.36)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(61,702,114.37)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน PVD
รวม

(52,814,516.57)
(8,887,597.80)
(61,702,114.37)

15,202,263.62
146,564.60
15,348,828.22
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