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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลา
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่าน
ได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุ ้นรี บาวน์ข้ ึนจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงิ นที่อาจผ่อนคลายลงหลังการประชุมเดื อน ก.ค. ซึ่ งทําให้ Valuation
ของตลาดหุ น้ ปรับแพงขึ้น โดยดัชนี S&P500 ที่รีบาวน์จากจุดตํ่าสุ ดในวันที่ 16 มิ.ย. 13% มาจากการเพิ่มขึ้นของ Forward P/E ถึง 14% ซึ่ ง
แบ่งเป็ นผลจากการลดลงของ Bond yield ถึง 6.5% และการลดลงของ Earnings yield gap 7.7% ขณะที่คาดการณ์กาํ ไรถูกปรับลดลง -1%
ชี้วา่ ตลาดหุน้ ปรับขึ้นมาจาก Valuation ที่แพงขึ้นทั้งสิ้ น ซึ่งเป็ นผลจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายลง
อย่างไรก็ดี เรามองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยในระดับสู งเป็ นเวลานานกว่าที่ตลาดคาด เนื่ องจากอัตราเงินเฟ้ อในปั จจุบนั ยังไม่มี
แนวโน้มลดลงชัดเจน และน่าจะยังอยูใ่ นระดับสู งถึง 5% ในช่วงสิ้ นปี สู งกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ งตลาดประเมินที่ระดับ 3.5-3.75%
ค่อนข้างมาก
ในขณะเดียวกัน เงินเฟ้อที่สูงก็เป็ นอุปสรรคต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่ งในภาวะเงินเฟ้อสู ง Fed มักปล่อยให้เศรษฐกิจ
แย่ลงลึกและยาวนานกว่าปกติ ก่อนจะเริ่ มปรับลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed ส่ วนใหญ่ยงั คงสนับสนุ นนโยบายเข้มงวด
ทําให้ Fed อาจกลับมาส่ งสัญญาณในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น ซึ่ งตลาดน่าจะทยอยตอบรับต่อนโยบายการเงินดังกล่าว และกดดันตลาดหุ น้ ใน
ระยะข้างหน้า
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในรอบปี ที่ผา่ นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.08
ท้ายนี้ บลจ.ทิ สโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของ
บริ ษทั ฯโดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

1,685,825,229.42
11,617,149.74
1,645,763,777.59
40,186,798.90
1,659,029,302.13

1,656,282,327.31
11,987,249.12
1,641,310,185.52
38,846,033.73
1,655,914,222.81

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

บาท
2565
9,457,505.67
9,457,505.67
3,928,641.80
(4,188,098.70)
1,340,765.17

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

16,363,293.92
16,363,293.92
5,029,809.16
(6,671,577.07)
4,661,907.69

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน

2564

1,659,029,302.13
10.2486

2564
1,655,914,222.81
10.2404
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ ผ่า นมา มูลค่า ทรั พ ย์สิน สุ ท ธิ ต่อหน่ วยของกองทุน เปิ ด ทิ สโก้ พัน ธบัตร 1 ปี
สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.2404 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาอยูท่ ี่ 10.2486 บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
สํ าหรับกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ

-0.06%

-0.06%

-0.10%

-0.06%

0.08%

0.84%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.08%

-0.09%

-0.02%

0.08%

0.29%

0.95%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่ วน 100%
ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ ีวดั (Benchmark) ได้ที่หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 1,645.76 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, ตัว๋ เงิน
คลัง และหุน้ กู้ ในอัตราร้อยละ 94.18, 5.15 และ 0.67 ตามลําดับ

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
สํ าหรับกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

คุณนราธร จารุ กลุ วนิช

คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สํ าหรับกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

30 มิถุนายน 2565

1

1

99.81

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ย งและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ย งได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สํ าหรับกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,774.11

0.11

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

337.08

0.02

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,774.11

0.11

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

43.34

0.001

3,928.64

0.24

-

-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็ นจํานวนเงิน 42.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 0.01 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 0.57 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 0.01 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.36

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม

6

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบี่ ริษัทจัดการโดยตรง
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอืน่ ในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ลาดับที่

บริษัทนายหน้าทีใ่ ห้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย
รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยีย่ มชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุน้

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

P

P

O

2

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

P

P

P

8

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

P

P

P

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

P

P

P

10

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

P

P

O

11

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

P

P

O

13

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

14

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

P

15

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

P

O

O

17

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหำชน )

P

P

O

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

7

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิ : บาท

1,659,029,302.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/3ปี /2562 (BOT229A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 3/2ปี /2563 (BOT22NA)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/3ปี /2563 (BOT233A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/2Y/64 (BOT235A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/3ปี /2563 (BOT239A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/2Y/64 (BOT23NA)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/2Y/65 (BOT245A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (CB22707A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/64 (CB22804A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/64 (CB22N03A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/64 (CB22O06A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (LB23DA)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)
พันธบัตรรัฐบาล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)
รวมพันธบัตร (Bond)
ตัว๋ เงินคลัง (Treasury Bill)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/65 (TB22720A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)10/181/65 (TB22817A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)12/182/65 (TB22914A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)17/182/65 (TB22N23A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65 (TB22O12A)
ตัว๋ เงินคลัง งวดที่ (DM)15/182/65 (TB22O26A)
รวมตัว๋ เงินคลัง (Treasury Bill)
หุ้นกู้ (Debenture)
หุน้ กูธ้ นาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
รวมหุ้นกู้ (Debenture)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,649,089,315.08 บาท )

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น

วันครบ
อายุ

1.440
0.560
0.920
0.510
0.650
0.660
1.630
2.400

16/09/2022
23/11/2022
23/03/2023
24/05/2023
28/09/2023
22/11/2023
17/05/2024
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022
03/11/2022
06/10/2022
17/12/2023

127,000.00
95,000.00
40,000.00
244,000.00
29,000.00
129,000.00
83,000.00
193,000.00
34,000.00
134,000.00
50,000.00
54,000.00
72,000.00

127,267,809.98
95,031,656.85
39,975,152.00
242,692,550.40
28,757,890.60
127,682,503.65
82,963,318.15
192,984,216.46
33,991,925.68
133,940,845.70
49,887,629.00
53,946,954.72
73,057,476.96

7.73
5.77
2.43
14.75
1.75
7.76
5.04
11.73
2.06
8.14
3.03
3.28
4.44

7.67
5.73
2.41
14.63
1.73
7.70
5.00
11.63
2.05
8.07
3.01
3.25
4.40

0.750

17/06/2024

190,000.00

186,500,475.50

11.33

11.24

0.750
1.450

17/09/2024
17/12/2024

78,000.00
5,000.00

76,227,696.48
4,951,950.80

4.63
0.30

4.60
0.30

1,549,860,052.93

94.17

93.42

6,000.00
13,000.00
8,000.00
19,000.00
20,000.00
19,000.00

5,999,250.48
12,991,151.42
7,995,071.52
18,948,013.34
19,970,695.00
18,960,824.66
84,865,006.42

0.37
0.79
0.49
1.15
1.21
1.15
5.16

0.36
0.78
0.48
1.14
1.21
1.14
5.11

11,000.00

11,038,718.24

0.67

0.67

11,038,718.24

0.67

0.67

1,645,763,777.59 100.00

99.20

-

20/07/2022
17/08/2022
14/09/2022
23/11/2022
12/10/2022
26/10/2022

1.800

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

(หุ้น/บาท)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า

อัตรา
ดอกเบีย้

เงิน สิ นทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิ : บาท

1,659,029,302.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
(หุ้น/บาท)

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด บริ ษทั มีความในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุ ด และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ามาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิ ตที่อยูใ่ นระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่า บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิ ตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าและอาจจะหมดความ
สามารถหรื อความตั้งใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริ ษทั ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

อันดับเครดิ ตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก(+)หรื อลบ(-)ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิ ตภาย
ในระดับเดี ยวกัน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ
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บริษทั หลักทรัพ ย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) 100%
ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่า

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องค์วาสิ ฏฐ์
4.นายธีรนาถ รุ จิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน์ ทวีผล
6.นายสุ พงศ์วร เมี้ยนโภคา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

