กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
(TISCO Wealth Balance Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
เรามองวาภาพการลงทุนในป 2021 นั้นจะคลายคลึงกับในป 2017 ที่การฟนตัวของเศรษฐกิจและผลกําไรจะเปนแรงขับเคลื่อนที่
ทําใหตลาดหุนยังสามารถปรับตัวขึ้นตอไดแม Valuation จะอยูในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้นภาวะการเงินในป
2021 ยังนาจะมีความผอนคลายมากกวาในป 2017 เนื่องจาก Fed ไดปรับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงินเฟอเฉลี่ย (Average
Inflation Target: AIT) ซึ่งจะทําให Fed คงนโยบายการเงินที่ผอนคลายไดนานกวาในอดีต ซึ่งแตกตางกับในป 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้น
ดอกเบี้ยในทันทีที่เงินเฟอสูงเกินเปาหมายที่ 2% และเดินหนาขึ้นดอกเบี้ยพรอมทั้งลดขนาด Balance Sheet อยางตอเนื่องจนสงผลใหตลาด
หุนปรับฐานลงแรงในป 2018
เรามองวาในปหนา อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเปนขาขึ้น ตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปน
ปจจัยบวกตอหุนวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เชน กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคา
ฟุ ม เฟ อ ย (Consumer Discretionary) และสิ น ค า วั ส ดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุ น เหล า นี้ ที่ ยั ง ถู ก กว า เมื่ อ เที ย บกั บ ตลาด
โดยรวม ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่หนุนใหหุนเหลานี้กลับมาใหผลตอบแทนสูงกวาหุนกลุมที่ไดประโยชนจาก COVID-19 (Tech และ
Healthcare) และกลุมที่ไดประโยชนจากดอกเบี้ยต่ํา (Consumer staples และ Utilities) ที่นําตลาดขึ้นในปนี้
อยางไรก็ดีนโยบายการเงิ นที่ ผ อนคลายเป น เวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลั ง ขนาดใหญเพื่ อบรรเทาผลกระทบจาก
COVID-19 รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาจทําใหอัตราเงินเฟอกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเชนในชวง
Great Inflation ป 1965-82 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคํา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.30
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

-4.80%

10.49%

5.28%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-2.55%

8.72%

3.95%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

3.30%

-5.19%

-1.43%

1.83%

3.18%

6.38%

3.11%

-2.67%

-0.21%

3.37%

5.18%

6.87%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 42
1.ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 43 ถึง วันที่ 14 พ.ย. 44 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
1.ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 50
2.ThaiBMAGovernment Bond Index ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
4.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบุคคลธรรมดา ถวงน้ําหนักในอัตรารอยละ 16.67
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 15 พ.ย. 44 - 15 พ.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3.คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ในสัดสวน 25%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1-3 ป ในสัดสวน 25%
3.คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ในสัดสวน 25%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน เทากับคาเฉลี่ยระหวาง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 25%
3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 25%
การเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตราฐาน เนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีวัดมาตราฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 พฤศจิกายน 2563

-

-

-

*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 เวลธ์ บาลานซ์
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

283.73

0.54

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

12.77

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

41.61

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

20.05

0.04

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

0.82

0.001

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

358.98

0.68

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

78.99

0.15

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.05 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.17 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.82
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

78,488.26

99.37

475.62

0.60

23.94

0.03

78,987.82

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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 บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ 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 เวลธ บาลานซ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

54,968,863.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/364/63 (CB21708A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY224A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564 (FPT213A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564 (TICON213A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC223A)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถถอนป 2565 (MINT223B)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ไถถอนป 2564 (QH213A)
หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (SPALI213A)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)

อัตรา
ดอกเบี้ย

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
วันครบอายุ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

-

08/07/2021

2.370

04/04/2022

2.710

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

3,000

2,992,548.54
2,992,548.54

5.94
5.94

5.44
5.44

AAA(tha)/FITCH

1,000

1,020,770.33

2.03

1.86

24/03/2022

A+/TRIS

3,000

3,047,245.08

6.05

5.54

2.480

23/05/2022

A/TRIS

2,000

2,022,657.14

4.02

3.68

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

1,000

1,030,207.51

2.05

1.87

2.610

15/03/2021

A-/TRIS

1,000

1,002,626.23

1.99

1.82

2.200

14/03/2021

A-/TRIS

1,000

1,001,962.57

1.99

1.82

2.650

11/03/2022

A+/TRIS

2,000

2,025,734.72

4.02

3.69

3.100

29/03/2022

A/TRIS

3,000

3,012,098.79

5.98

5.48

2.160

05/03/2021

A-/TRIS

1,000

1,001,073.08

1.99

1.82

2.090

15/03/2021

A/TRIS

1,000

1,002,629.05

1.99

1.82

16,167,004.50

32.11

29.40

2,294,620.00
554,600.00
704,000.00
343,470.00
692,550.00
710,600.00
710,600.00
2,293,150.00
1,251,200.00
1,041,950.00

4.55
1.10
1.40
0.68
1.37
1.41
1.41
4.55
2.48
2.07

4.17
1.01
1.28
0.62
1.26
1.29
1.29
4.18
2.28
1.90

4,700
6,400
32,100
8,100
1,900
39,100
18,200
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

54,968,863.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
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 บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (STEC)

อัตรา
ดอกเบี้ย

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
วันครบอายุ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

6,200
41,600
29,800
41,100
9,600
6,700
32,900
12,700
4,000
11,800
4,100
59,130
75,700
1,700
7,300
32,700
19,300
24,000
8,400
28,200
18,458
14,400
55,100
110,200
18,300
14,300
10,300
47,500
71,200
26,600

มูลคายุติธรรม
(บาท)
4,262,550.00
254,200.00
2,516,800.00
539,380.00
604,170.00
348,000.00
3,001,800.00
1,175,850.00
1,825,950.00
703,925.00
542,925.00
161,000.00
6,475,000.00
578,200.00
288,025.00
2,069,550.00
3,028,000.00
164,475.00
346,750.00
2,967,000.00
686,700.00
984,300.00
1,296,000.00
2,498,148.40
1,012,200.00
810,750.00
457,758.40
217,440.00
1,464,558.00
1,184,650.00
279,908.00
773,175.00
773,175.00
1,076,075.00
1,076,075.00
1,119,168.00
522,725.00
372,875.00
223,568.00
353,780.00
353,780.00

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน
8.46
0.50
5.00
1.07
1.20
0.69
5.96
2.33
3.63
1.40
1.08
0.32
12.86
1.15
0.57
4.11
6.01
0.33
0.69
5.88
1.36
1.95
2.57
4.96
2.01
1.61
0.91
0.43
2.91
2.35
0.56
1.53
1.53
2.14
2.14
2.22
1.04
0.74
0.44
0.70
0.70

สินทรัพย
สุทธิ
7.75
0.46
4.58
0.98
1.10
0.63
5.46
2.14
3.32
1.28
0.99
0.29
11.77
1.05
0.52
3.76
5.51
0.30
0.63
5.40
1.25
1.79
2.36
4.54
1.84
1.47
0.83
0.40
2.67
2.16
0.51
1.41
1.41
1.96
1.96
2.04
0.95
0.68
0.41
0.64
0.64
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

54,968,863.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
วันครบอายุ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 49,721,031.16 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

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

12,700
40,200

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

1,222,840.00
812,800.00
410,040.00
31,216,389.40

2.42
1.61
0.81
61.95

สินทรัพย
สุทธิ
2.23
1.48
0.75
56.79

50,375,942.44

100.00

91.63

เงินลงทุน

10

กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 49,721,031.16 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

50,375,942.44
4,327,716.19
111,277.17
232,468.01
55,047,403.81
(76,208.43)
(2,187.86)
(143.65)
(78,539.94)
54,968,863.87
18,742,350.91
(131,995,399.30)
168,221,912.26
54,968,863.87
29.3286
1,874,235.0809
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กองทุนเปด ทิสโก เวลธ บาลานซ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

219,169.31
216,179.24
6,000.00
441,348.55
(283,727.24)
(12,767.68)
(41,612.72)
(20,054.97)
(164.74)
(29,530.31)
(387,857.66)
53,490.89

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(1,259,233.38)
2,938,733.06
1,679,499.68

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

1,732,990.57
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