กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
(TISCO Short Term Government Bond Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

การเปดเศรษฐกิจ และการใชนโยบายการเงินผอนคลาย เปนปจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันใหผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโต
ขึ้นแรงในปที่ผานมา ขณะที่ Valuation ยังทรงตัวในระดับสูง และทําใหตลาดหุน (S&P500) ปรับขึ้นตอเนื่องกวา 20%
เรามองตลาดหุนในป 2022 อาจไมไดเพิ่มขึ้นอยางราบรื่นเหมือนปที่ผานมา โดยอาจปรับตัวลงกอนในชวงครึ่งแรกของป
ทามกลางปจจัยเสี่ยงจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หลังปจจัยบวกจากมาตรการกระตุนการคลังแผวลง และผลกระทบจากการ
ระบาดของ Omicron 2) เงินเฟอที่อาจยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายของ Fed ที่เฉลี่ย 2% ในสิ้นป ซึ่งจะทําให 3) Fed ใชนโยบายการเงิน
เขมงวดตอเนื่อง
เราประเมินตลาดหุน (S&P500) อาจปรับตัวลงมาทีร่ ะดับ 4,300-4,400 จุดในชวงครึ่งแรกของป กอนจะฟนตัวขึ้นสูระดับ 4,860
จุดในชวงปลายป โดยตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนอาจมี Upside ในป 2022 มากกวาตลาดหุนสหรัฐฯ เนื่องจาก 1) ในชวงที่ Fed มีนโยบาย
การเงินเขมงวดขึ้น หุนในตลาดพัฒนาแลว (Developed Markets: DM) โดยเฉพาะตลาดหุนยุโรปและญี่ปุน มักจะใหผลตอบแทนเปนบวก
และสูงกวาของสหรัฐฯ 2) เงินเฟอในยุโรปและญี่ปุน ซึ่งยังอยูต่ํากวาในสหรัฐฯ และทําใหภาครัฐมีความยืดหยุนในการกระตุนเศรษฐกิจ
ไดมกกวา และ 3) Valuation ของตลาดหุนยุโรป และญี่ปุน ที่ยังถูกกวาของสหรัฐฯ คอนขางมาก
ขณะที่ ตลาดหุนจีนอาจ Outperform ตลาดหุนกลุม EM เนื่องจาก ธนาคารกลางจีนเปลี่ยนมาผอนคลายนโยบายการเงินอยาง
ชัดเจน และนาจะยังคงนโยบายตอเนื่องในป 2022 ประกอบกับทางการจีนจะมีการประชุม National Congress ในชวงปลายป ซึ่งนาจะ
หนุนใหตลาดหุนจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2022
เราจึงแนะนําใหนักลงทุนอาจหาจังหวะในชวงที่ตลาดหุน ทั่วโลกอาจปรับฐานลงในชวงไตรมาส 1 โดยเพิ่มน้ําหนักการลงทุน
ในตลาดหุนยุโรป ญี่ปุน และจีน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.17
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น

0.25%

0.04%

0.10%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.34%

0.05%

เกณฑ์ มาตรฐาน***

0.41%

0.04%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

0.17%

0.29%

0.64%

0.76%

1.25%

1.59%

0.11%

0.21%

0.40%

1.00%

1.16%

1.25%

1.50%

0.11%

0.22%

0.45%

0.90%

1.10%

1.53%

1.80%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย และเปลี่ยนเปน อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
*** คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 พฤศจิกายน 2564

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

405.98

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

405.98

0.01

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

407.48

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

1,219.44

0.04

-

-

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) เปนจํานวนเงิน 243.59 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 22.56 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.80 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว , สารประชาสัมพันธ , รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 26.17 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 34.39 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 36.22 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

3.91
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสัน้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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







6

กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,372,372,572.08

อัตรา
ดอกเบี้ย

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 36/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 37/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 38/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 2/364/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 45/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 3/364/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 48/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 4/364/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 6/363/64
รวมพันธบัตร (Bond)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)15/182/64 (TB21D08A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)16/182/64 (TB21D22A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)17/182/64 (TB22105A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/64 (TB22119A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)20/183/64 (TB22217A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)22/182/64 (TB22316A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)1/180/65 (TB22412A)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

(CB21D02B)
(CB21D09A)
(CB21D16A)
(CB21D23A)
(CB22203A)
(CB22210A)
(CB22303A)
(CB22303B)
(CB22407A)
(CB22602A)

วันครบอายุ

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

-

02/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
23/12/2021
03/02/2022
10/02/2022
03/03/2022
03/03/2022
07/04/2022
02/06/2022

140,000.00
135,000.00
140,000.00
165,000.00
210,000.00
285,000.00
184,000.00
190,000.00
966,000.00
54,000.00

139,998,203.80
134,986,686.30
139,974,976.40
164,956,501.05
209,844,543.30
284,756,279.40
183,791,535.36
189,772,896.80
964,355,839.02
53,867,662.74
2,466,305,124.17

4.14
3.99
4.14
4.87
6.20
8.41
5.43
5.61
28.49
1.59
72.87

4.15
4.00
4.15
4.89
6.22
8.44
5.45
5.63
28.60
1.60
73.13

-

08/12/2021
22/12/2021
05/01/2022
19/01/2022
17/02/2022
16/03/2022
12/04/2022

384,000.00
30,000.00
99,000.00
70,000.00
100,000.00
121,000.00
115,000.00

383,965,524.48
29,991,921.00
98,956,350.90
69,955,419.80
99,900,729.00
120,838,358.52
114,779,999.25
918,388,302.95

11.34
0.89
2.92
2.07
2.95
3.57
3.39
27.13

11.39
0.89
2.94
2.08
2.96
3.58
3.40
27.24

3,384,693,427.12 100.00

100.37

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 3,384,581,978.03 บาท )
อายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (Duration)
สัดสวนของการลงทุนในทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูง

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

0.19
102.95
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

3,384,693,427.12
87,678,145.09
25,839.13
89,976,137.40
3,562,373,548.74
(189,772,896.80)
(219,041.17)
(3,875.87)
(5,162.82)
(190,000,976.66)
3,372,372,572.08
2,598,569,173.20
465,021,984.17
308,781,414.71

สินทรัพยสุทธิ

3,372,372,572.08

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

12.9778
259,856,917.3287

8

กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

6,572,576.47
6,572,576.47
(405,981.27)
(243,588.71)
(405,981.27)
(22,562.07)
(141,324.13)
(1,219,437.45)
5,353,139.02

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(41,422.53)
(98,091.87)
(139,514.40)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

5,213,624.62
(4,566.80)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

5,209,057.82
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