กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
(TISCO Fixed Income Select Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2564
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ตลาดหุ นถูกเทขาย หลัง Fed ส งสั ญญาณเพิ่ มความเข มงวดของนโยบายการเงิ น อย า งไรก็ ดี เรามองตลาดมี การ Price-in
ประเด็นการลดขนาดงบดุล (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 ปรับเพิ่มขึ้นมาแลว 35bps มากกวาการเพิ่มขึ้น 27bps ในชวงป 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบกอน สะทอนวาตลาดนาจะ
มีการ Price-in การลดขนาดงบดุลอยางนอยของปนี้ไปแลว 3) Equity risk premium หรือผลตอบแทนสวนเพิ่มของการลงทุนในตลาด
หุ น ซึ่ ง สะท อ นผ า น Earnings yield gap (EYG) อยู ที่ ร ะดั บ 3.1% ในกรอบ 2.75-3.5% ช ว งที่ Fed ทํ า QT ในป 2018 สะท อ นถึ ง
Valuation ที่อยูในระดับ Fair ในความเห็นเรา
เรามองวาทิศทางของตลาดหุนในระยะขางหนา จะขึ้นอยูกับ พัฒนาการของเงินเฟอ ซึ่งในกรณี Base case คือ เงินเฟอทํา
จุดสูงสุดในชวงไตรมาส 2 และลดลงในชวงครึ่งหลังของป ทําให Fed ไมจําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดรุนแรง ซึ่งนาจะทําให
หุนฟนตัวขึ้นในชวงครึ่งหลังของป อยางไรก็ดี หากเงินเฟอเพิ่มขึ้นตอเนื่อง Fed จําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น ซึ่งจะเปน
ความเสี่ยงใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอย (Recession) ซึ่งในกรณีนี้ เรามองวาอาจสงผลใหตลาดหุนปรับฐานลงต่ํากวาระดับปจจุบัน
10-15% เปนอยางนอย
พัฒนาการเงินเฟอในชวงที่ผานมา ยังดูเปนไปตาม Base case ของเราอยู ซึ่งเมื่อประกอบกับระดับ Valuation ในปจจุบัน ซึ่ง
price-in ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุลไปมากแลว เราจึงแนะนําใหทยอยเขาสะสมหุน เชน กลุม Tech. ซึ่งนาจะไดรับ
ผลกระทบจํากัดจากเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นสูง ขณะเดียวกัน เรายังคงแนะนําให Overweight ตลาดหุนยุโรป และญี่ปุน ซึ่งยังมีความยืดหยุน
ในการกระตุ น เศรษฐกิ จ ได ม ากกว า และมี Valuation ที่ ถู ก กว า ของสหรั ฐ ฯ ค อ นข า งมาก รวมถึ ง ตลาดหุ น จี น ซึ่ ง มี ป จ จั ย หนุ น
ภายในประเทศจากการใชนโยบายการเงินผอนคลาย และการประชุม National Congress ในชวงปลายป
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565)
ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.08 และกองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
(Class SSF) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 0.08
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)

-0.05%

-0.05%

0.12%

-0.08%

-0.18%

1.23%

1.41%

1.37%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.01%

0.01%

0.18%

0.09%

0.43%

1.33%

1.48%

1.49%

ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค (SSF)

-0.05%

-0.05%

0.12%

-0.08%

n.a.

n.a.

n.a.

0.16%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.01%

0.01%

0.18%

0.09%

n.a.

n.a.

n.a.

0.37%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงคาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35%
2) อัตราตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ป ในสัดสวน 35%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหวาง 1-3 ปในสัดสวน 20% และ 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน
ในสัดสวน 10%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35%
2) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) ที่มีอายุประมาณ 2 ป ในสัดสวน 35%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ป ในสัดสวน 20%
4) อัตราดอกเบี้ยอางอิง (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ในสัดสวน 10%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 35%
2) ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 35%
3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1- 3 ป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดสวน 20%
4) อัตราดอกเบี้ยอางอิง (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ในสัดสวน 10%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

31 มกราคม 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 ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,421.63

0.14

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

153.54

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

568.65

0.05

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

26.42

0.002

2,170.24

0.21

-

-

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

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 22.68 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.35 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.54 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.81 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
0.135
0.136

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.054
0.054

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.017
0.017

0.206
0.207

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.47
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,028,102,014.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
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 10/364/64 (CB22O06A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)
รวมพันธบัตร (Bond)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)1/364/64 (TB22420A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/64 (TB22427A)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
หุนกู (Debenture)
หุนกูบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2566 (AWN235A)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ไถถอนป พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)
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)
หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2565 (BDMS222A)
หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ไถถอนป 2566 (BDMS233A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM229A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุนกูของบริษัทบี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถถอน ป พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุนกูของบริษัทบี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถถอน ป พ.ศ.2569 (BGRIM267A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC233A)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

2.000

12/05/2022
02/06/2022
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022
06/10/2022
17/12/2022

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

12,000.00
111,500.00
108,000.00
33,000.00
84,500.00
33,000.00
3,000.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

11,985,141.72
111,323,557.94
107,778,890.52
32,917,610.88
84,262,633.59
32,890,937.31
3,040,262.97

1.18
10.93
10.58
3.23
8.27
3.23
0.30

1.17
10.83
10.48
3.20
8.20
3.20
0.29

384,199,034.93

37.72

37.37

45,000.00
13,000.00

44,955,351.00
12,985,874.20
57,941,225.20

4.41
1.27
5.68

4.37
1.26
5.63

-

20/04/2022
27/04/2022

2.510

11/05/2023

AA+(tha)/FITCH

4,000.00

4,081,787.20

0.40

0.40

1.890

29/11/2022

AA+/TRIS

7,000.00

7,059,924.48

0.69

0.69

2.370

04/04/2022

AAA(tha)/FITCH

14,700.00

14,744,778.41

1.45

1.43

1.800

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

9,082,683.63

0.89

0.88

2.970

08/02/2022

AA/TRIS

600.00

600,202.49

0.06

0.06

4.630

14/03/2023

AA/TRIS

2,400.00

2,502,963.05

0.25

0.24

2.650

09/05/2022

A-/TRIS

9,900.00

9,943,483.37

0.98

0.97

2.650

07/09/2022

A-/TRIS

900.00

908,070.10

0.09

0.09

3.180

09/05/2024

A-/TRIS

2,000.00

2,066,231.24

0.20

0.20

1.410

06/07/2024

A-/TRIS

3,000.00

2,998,383.24

0.29

0.29

1.950

06/07/2026

A-/TRIS

7,000.00

6,869,401.21

0.67

0.67

2.710

24/03/2022

A/TRIS

6,700.00

6,720,045.80

0.66

0.65

3.200

24/03/2023

A/TRIS

600.00

615,545.50

0.06

0.06
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,028,102,014.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC233B)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (BJC249A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (BJC253A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (CPALL246A)
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 เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPF231A)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPF261A)
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)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPN225A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (CPN248A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2566 (TICON233A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (GPSC22NA)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC249A)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

1.400

24/03/2023

A/TRIS

1,000.00

1,005,476.77

0.10

0.10

2.650

07/09/2024

A/TRIS

9,000.00

9,251,505.27

0.91

0.90

1.630

24/03/2025

A/TRIS

1,000.00

995,832.13

0.10

0.10

2.480

23/05/2022

A-/TRIS

5,800.00

5,828,384.27

0.57

0.57

1.900

18/03/2023

A+/TRIS

12,000.00

12,108,388.92

1.19

1.18

1.760

16/06/2024

A+/TRIS

2,000.00

1,998,292.80

0.20

0.19

2.140

16/06/2025

A+/TRIS

5,000.00

4,977,779.45

0.49

0.48

2.860

16/03/2026

A+/TRIS

13,000.00

13,122,344.95

1.29

1.28

1.750

22/01/2023

A+/TRIS

3,000.00

3,019,466.58

0.30

0.29

2.990

22/01/2026

A+/TRIS

7,000.00

7,169,769.95

0.70

0.70

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

1,500.00

1,533,873.96

0.15

0.15

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

7,700.00

7,878,430.10

0.77

0.77

2.500

23/09/2027

A+/TRIS

11,000.00

10,721,887.44

1.05

1.04

2.490

02/05/2022

AA/TRIS

2,400.00

2,411,085.14

0.24

0.23

2.780

02/05/2023

AA/TRIS

34,300.00

35,095,717.47

3.44

3.41

1.010

19/08/2024

AA/TRIS

21,000.00

20,852,235.60

2.05

2.03

1.370

19/08/2026

AA/TRIS

21,000.00

20,370,001.26

2.00

1.98

2.910

15/02/2022

A/TRIS

13,500.00

13,510,002.56

1.33

1.31

2.750

14/03/2023

A/TRIS

7,300.00

7,422,032.13

0.73

0.72

1.970

08/11/2022

AA+/TRIS

3,000.00

3,029,662.14

0.30

0.30

2.820

29/09/2024

A+(tha)/FITCH

1,200.00

1,253,053.90

0.12

0.12

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

8

กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,028,102,014.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC24NA)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถถอน ป พ.ศ.2567 (GULF249A)
หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2ไถถอน ป พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (LH224A)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถถอนป 2565 (MINT223B)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC236A)
หุนกูไมมีประกัน ผูถือสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของ บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)
หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)
หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)
หุนกูไมมีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ไถถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)
หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2567 (PTTGC249A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2569 (PTTGC269A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2570 (PTTGC271A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (QH225A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ไถถอนป 2565 (QH22NA)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถถอนป2566 (RATCH23NA)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

2.240

08/11/2024

AA+/TRIS

5,000.00

5,145,909.50

0.50

0.50

2.110

07/08/2025

AA+/TRIS

2,000.00

2,040,444.76

0.20

0.20

1.740

29/09/2024

A-/TRIS

10,000.00

9,946,635.50

0.98

0.97

2.480

29/09/2026

A-/TRIS

14,000.00

13,895,170.94

1.36

1.35

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

4,000.00

4,013,949.88

0.39

0.39

2.620

26/04/2022

A+/TRIS

6,700.00

6,729,783.31

0.66

0.66

3.100

29/03/2022

A/TRIS

3,100.00

3,100,991.63

0.30

0.30

3.590

11/09/2022

A+/TRIS

10,700.00

10,874,528.56

1.07

1.06

4.600

13/03/2023

A+/TRIS

27,600.00

28,657,999.08

2.81

2.79

2.780

29/06/2023

A+/TRIS

31,000.00

31,594,991.68

3.10

3.07

5.750

31/07/2024

AAA(tha)/FITCH

26,200.00

29,016,863.39

2.85

2.82

0.960

06/08/2024

AAA(tha)/FITCH

22,000.00

21,916,684.46

2.15

2.13

1.310

06/08/2026

AAA(tha)/FITCH

27,000.00

26,598,100.68

2.61

2.59

1.790

06/08/2028

AAA(tha)/FITCH

10,000.00

9,746,517.50

0.96

0.95

2.260

19/06/2022

AAA/TRIS

19,000.00

19,112,867.79

1.88

1.86

2.200

05/09/2024

AA+(tha)/FITCH

10,000.00

10,269,879.20

1.01

1.00

2.430

05/09/2026

AA+(tha)/FITCH

18,000.00

18,366,001.56

1.80

1.79

2.130

25/01/2027

AA+(tha)/FITCH

19,000.00

19,037,362.17

1.87

1.85

2.850

08/05/2022

A-/TRIS

900.00

904,646.52

0.09

0.09

2.300

27/11/2022

A-/TRIS

13,000.00

13,136,963.97

1.29

1.28

1.320

04/11/2023

AA+/TRIS

3,000.00

3,012,140.10

0.30

0.29

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,028,102,014.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถถอนป2568 (RATCH25NA)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 3/2562 ไถถอนป พ.ศ.2565 (TLT228A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 5/2560 ไถถอนป พ.ศ.2565 (TLT22DA)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ป ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (TLT22OA)
หุนกูของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2569 (TU26NB)
หุนกูของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกําหนดไถถอนป 2567 (UOBT249A)
รวมหุนกู (Debenture)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

1.760

04/11/2025

AA+/TRIS

2,000.00

2,004,224.50

0.20

0.20

1.820

16/08/2022

AAA/TRIS

4,000.00

4,023,417.00

0.39

0.39

2.370

08/12/2022

AAA/TRIS

3,700.00

3,747,460.27

0.37

0.36

2.200

31/10/2022

AAA/TRIS

5,800.00

5,863,854.93

0.58

0.57

2.270

10/11/2026

A+/TRIS

13,000.00

13,031,008.38

1.28

1.27

0.970

23/09/2024

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

8,965,201.41

0.88

0.87

576,502,321.18

56.60

56.08

1,018,642,581.31 100.00

99.08

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,015,722,973.94 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

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

1,018,642,581.31
6,457,625.17
3,700,930.99
1,028,801,137.47
(391,333.47)
(297,978.11)
(9,811.69)
(699,123.27)
1,028,102,014.20
954,758,766.64
(78,242,978.21)
151,586,225.77

สินทรัพยสุทธิ

1,028,102,014.20

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

10.7681
95,475,876.6574

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

1,024,213,908.28
10.7681
95,114,817.5980
3,888,105.92
10.7686
361,059.0594
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
หนวย : บาท
รายได
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

7,242,102.17
7,242,102.17
(1,421,626.37)
(153,535.59)
(568,650.58)
(22,685.36)
(3,741.26)
(2,170,239.16)
5,071,863.01

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(196,075.74)
(5,250,628.08)
(5,446,703.82)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

(374,840.81)
(519,500.52)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

(894,341.33)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
รวม

(891,734.12)
(2,607.21)
(894,341.33)
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