กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(TISCO Strategic RMF )
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่
18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้
มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ในชวง 10 ป ที่ผานมา นักลงทุนอาจจะคุนชินกับ Fed put หรือการกลับขามาผอนคลายนโยบายการเงิน หลังจากที่ตลาดหุน
ปรับตัวลงมาแลวประมาณ -20% เชน ในป 2015 ซึ่ง Fed ตัดสินใจเลื่อนแผนการขึ้นดอกเบี้ยออกไป และในชวงปลายป 2018 ซึ่ง Fed
ประกาศยุติการขึ้นดอกเบี้ย และหยุดทํา QT ในเวลาตอมา ดัชนี S&P500 ปรับตัวลงมาแลว -19% จากจุดสูงสุดในตนป ใกลเคียงกับ
เปอรเซ็นตที่เกิด Fed put ในอดีต ทําใหนักลงทุนอาจคาดหวังให Fed เขามาอุมตลาดเหมือนในอดีต
อยางไรก็ดี เรามองวาอาจยังไมถึงเวลาที่ Fed จะเปลี่ยนมามีทาทีที่ผอนคลายขึ้น เนื่องจากตัวเลขเงินเฟอยังไมมีแนวโนม
ลดลงชัดเจน ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ยังอยูในเกณฑดี หางจากเกณฑที่จะกดดันให Fed เปลี่ยนทาที ทําใหตลาดหุนยังขาด
ปจจัยกระตุนที่สําคัญ และมี Downside อยู
จากการวิเคราะหขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ (ISM Manufacturing) และ Valuation (Earnings yield gap) ของ S&P500 ยอนหลัง
พบวาดัชนี S&P500 อาจตองลดลงสูระดับ 3,600-3,800 จุด ถึงจะสะทอนภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่เพียงพอ และอาจเปน Bottom
ของการปรับฐานรอบนี้ เราจึงแนะนําใหเ ริ่มทยอยสะสมหุนที่ระดับต่ํากวา 3,800 จุด โดยเนนลงทุนในหุนกลุม Defensive ซึ่งผล
ประกอบการไมผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก ไดแก กลุม Utilities และ Healthcare รวมถึงกลุม Tech. ในบริษัทที่สถานะการเงิน
แข็งแกรง มีผลกําไรเปนบวก และไดประโยชนจาก Bond yield ที่ลดลง
ทั้งนี้ กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดําเนินงานในรอบที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2565)
ดัง นี้ กองทุ นเป ด ทิ สโก สแตรทิ จิก เพื่ อการเลี้ย งชีพ (Class A) มีการปรับ ตัวลดลงในอั ตรารอยละ 3.68 และกองทุนเป ด ทิสโก
สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 3.68
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

1 เดือน

3 เดือน

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ สแตรทิจกิ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (A)

-5.28%

-2.96%

-2.84%

-3.68%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.93%

-1.22%

2.47%

2.45%

ทิสโก้ สแตรทิจกิ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (PVD)

-5.28%

-2.96%

-2.84%

-3.68%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.93%

-1.22%

2.47%

2.45%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพือ่ การเลีย้ งชีพ

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

29 เมษายน 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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แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

10.44

0.01

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

156.57

0.14

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

17.44

0.02

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียนกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

60.51

0.06

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

10.99

0.01

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

255.95

0.24

-

-

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 1.28 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.09 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 4.67 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 2.95 (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
ชนิดรองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.145
0.144

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.092
0.092

0.237
0.236

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.02
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

133,278,327.77

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด - ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSF-A)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 135,696,474.61 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

1,616,844.4844

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

131,693,276.73
131,693,276.73

100.00
100.00

98.81
98.81

131,693,276.73

100.00

98.81
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดรองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

131,693,276.73
1,572,670.48
515.08
67,888.92
133,334,351.21
(54,947.83)
(1,075.61)
(56,023.44)
133,278,327.77
138,381,614.54
(825,395.40)
(4,277,891.37)
133,278,327.77
9.6312
13,838,161.4414

108,236,001.12
9.6312
11,238,054.9393
25,042,326.65
9.6312
2,600,106.5021
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
หนวย : บาท
รายได
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

777.46
777.46
(10,438.40)
(156,575.28)
(17,436.48)
(71,501.42)
(255,951.58)
(255,174.12)

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(19,519.37)
(4,003,197.88)
(4,022,717.25)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(4,277,891.37)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
ชนิดรองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

(3,701,973.80)
(575,917.57)
(4,277,891.37)
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