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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิต้ ี Zero
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิต้ ี Zero สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ย และการลดขนาดงบดุล (QT) มีจุดประสงค์เพื่อกดเงินเฟ้อที่เร่ งตัว
ขึ้นสู งสุ ดในรอบกว่า 40 ปี ให้ลดลงเข้าสู่ เป้ าหมายที่ 2% ซึ่ งถึงแม้อตั ราเงินเฟ้ อจะเริ่ มลดลงแล้ว แต่มีความเสี่ ยงที่เงินเฟ้ อจะยังค้างอยูใ่ น
ระดับสู งกว่าเป้าพอสมควรในปี หน้า จากเงินเฟ้อในภาคบริ การ และค่าเช่าที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งมีน้ าํ หนักเป็ นสัดส่ วนใหญ่ในอัตราเงินเฟ้อ (Core
CPI) ทําให้ Fed อาจจําเป็ นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด
นอกจากนี้ Fed น่ าจะมีบทเรี ยนจากเหตุการณ์ภาวะเงินเฟ้ อสู งครั้งใหญ่ (Great Inflation) ในช่วงปี 1970s จากการขึ้นดอกเบี้ย
น้อยเกิ นไป และปรับลดดอกเบี้ยลงเร็ วเกิ นไป จนทําให้เงิ นเฟ้ อกลับมาพุ่งแรงอีกหลายระลอก และทําให้เศรษฐกิ จเข้าสู่ ภาวะถดถอย
(Recession) ถึง 4 ครั้ง ในระยะเวลาเพียง 10 ปี Fed จึงน่ าจะหลีกเลี่ยงการกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็ วเกินไป โดยอาจคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสู ง 5-5.25% จนถึงสิ้ นปี หน้า
ในด้า นเศรษฐกิ จ การปรั บใช้นโยบายให้เข้ม งวดขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว เป็ นการเพิ่ ม ความเสี่ ย งให้เศรษฐกิ จ เข้า สู่ ภ าวะถดถอย
(Recession) ซึ่ งในช่วงที่ผ่านมาดัชนี ช้ ีนาํ เศรษฐกิจเริ่ มชะลอตัวลงแล้ว แต่ ตลาดหุ ้นดูจะยังไม่ตอบรับต่อความเสี่ ยงดังกล่าวมากพอ โดย
ตลาดคาดว่ากําไรของบริ ษทั จดทะเบียนใน S&P500 ปี 2023 จะโตดีที่ 7% ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ช้ ีวา่ ควรจะทรงตัว หรื ออาจ
ติ ดลบ เช่ นเดี ยวกับ Valuation ซึ่ งเทรดในระดับที่ แพง ไม่ สอดคล้องกับภาวะเงิ นเฟ้ อสู ง อัตราดอกเบี้ ยสู งในปั จจุ บนั ทําให้เรามอง
คาดการณ์กาํ ไรของบริ ษทั และ Valuation อาจปรับลดเพิ่มเติมอีกราว 10-15% เป็ นอย่างน้อย
จากการศึกษาผลตอบแทนในช่วง 6 เดื อนก่อนและหลัง Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุ ดท้าย พบว่าหากเศรษฐกิ จเกิ ด Recession หุ ้น
มักจะให้ผลตอบแทนผันผวน โดยติดลบในช่วง 6 เดือน ก่อนที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุ ดท้าย และให้ผลตอบแทนเป็ นบวกราว 2-8%
หลัง Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุ ดท้าย ในขณะที่ พันธบัตรมักจะให้ผลตอบแทนเป็ นบวกสมํ่าเสมอราว 2-6% ตลอดช่วง 6 เดือนก่อนและหลัง
Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุ ดท้าย
ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเสี่ ยงเข้าสู่ Recession ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนสู ง กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
อาจไม่ใช่ การแสวงหาผลตอบแทนที่ สูงเพียงอย่างเดี ยว แต่เป็ นการรั กษาเงิ นต้นให้คงอยู่ ทําให้สินทรั พย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทน
สมํ่าเสมอ อย่างพันธบัตรมีความน่าสนใจลงทุนมากกว่าหุน้ ในปี หน้า
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิต้ ี Zero ในรอบปี ที่ผ่านมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2565) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.19
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 กันยายน 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

290,992,596.61
4,890,990.33
284,552,075.92
(47,391,325.48)
290,592,096.86

365,399,597.98
2,860,515.92
360,585,687.63
(44,014,807.21)
363,901,145.97

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2565

รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

4,234,951.71
5,199,402.26
9,434,353.97
2,413,494.39
(9,604,356.29)
(3,376,518.27)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

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

6,869,897.98
8,795,399.33
15,665,297.31
4,028,606.74
(1,877,134.15)
8,476,047.74

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน

2564

290,592,096.86
9.6983

2564
363,901,145.97
9.8153
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ ผ่านมา มูลค่าทรั พย์สิน สุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุน เปิ ด ทิ สโก้ คอนเซอเวที ฟ
อิ น คัม - อิ ควิต้ ี Zero มี การปรั บตัวลดลงจาก 9.8153 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2564 มาอยู่ที่ 9.6983 บาท ณ วันที่ 30
กันยายน 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 1.19

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero

-2.08%

-0.80%

0.14%

-1.80%

-1.19%

-1.02%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-1.12%

-0.63%

0.09%

-0.81%

-0.93%

-0.62%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ดชั นี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ ไทย ในสัดส่ วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่ วน 35%
3) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ในสัดส่ วน 20% 4) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
(PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่ วน 10%
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 284.55 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุน้ กู้ และ หลักทรัพย์
จดทะเบียน ในอัตราร้อยละ 81.37 และ 18.63 ตามลําดับ

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero

คุณภัคพล วนวิทย์

คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

30 กันยายน 2565

-

-

-

*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 คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,736.74

0.54

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

69.47

0.02

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

555.76

0.17

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.01

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

2.48

0.000

2,404.45

0.74

30.64

0.009

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))
** ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 0.98 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 0.70 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.25
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO
รายละเอียดค่ านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อบริษัทนายหน้ า/บริษัทหลักทรัพย์
อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

7,879.49

25.71

7,040.57

22.98

6,716.93

21.92

3,715.17

12.12

2,323.07

7.58

1,761.28

5.75

1,206.96

3.94

30,643.47

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
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สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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

O

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

O

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
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิ : บาท

290,592,096.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในประเทศ
หุ้นกู้ (Debenture)
หุ ้นกูข้ อง บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)
หุ ้นกูข้ อง บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (AYCAL23DA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BCP238A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BJC239B)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุ ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2564ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่1/2565ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)
หุ ้นกูม้ ีประกันของบริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
อัตรา
น่ าเชื่ อถื อของตรา
วันครบอายุ
ดอกเบีย้
สารหรื อผู้ออกตรา
(หุ้น/บาท)
สาร /สถาบัน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

1.890

29/11/2022

AA+/TRIS

20,000.00

20,023,035.40

7.04

6.89

1.130

08/12/2023

AA+/TRIS

2,000.00

1,981,559.70

0.70

0.68

2.960

10/08/2023

A-/TRIS

10,000.00

10,086,778.10

3.54

3.47

2.460

05/04/2023

A-/TRIS

16,000.00

16,055,630.88

5.64

5.53

1.410

06/07/2024

A-/TRIS

3,000.00

2,928,891.42

1.03

1.01

3.000

07/09/2023

A/TRIS

2,000.00

2,021,425.28

0.71

0.70

2.650

07/09/2024

A/TRIS

15,000.00

14,963,396.85

5.26

5.15

2.440

31/10/2024

A-/TRIS

16,000.00

15,639,154.24

5.50

5.38

1.900

18/03/2023

A+/TRIS

1,000.00

1,002,058.72

0.35

0.34

5.350

31/10/2023

A+/TRIS

1,000.00

1,035,991.91

0.36

0.36

2.140

16/06/2025

A+/TRIS

6,000.00

5,848,334.76

2.06

2.01

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

18,000.00

18,156,061.08

6.38

6.25

2.500

23/09/2027

A+/TRIS

2,000.00

1,872,232.68

0.66

0.64

1.370

19/08/2026

AA/TRIS

5,000.00

4,674,079.25

1.64

1.61

2.110

07/08/2025

AA+/TRIS

1,000.00

980,683.06

0.34

0.34

3.040

10/06/2027

AA+/TRIS

1,000.00

984,759.49

0.35

0.34

2.480

29/09/2026

A-/TRIS

10,000.00

9,562,012.80

3.36

3.29

2.970

24/02/2027

A-/TRIS

6,000.00

5,833,283.88

2.05

2.01

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

19,000.00

18,968,415.16

6.67

6.53

2.680

15/07/2025

AA-/TRIS

3,000.00

2,984,025.42

1.05

1.03
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิ : บาท

290,592,096.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หุ ้นกูข้ องธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP23OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC22OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KTC232A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)
หุ ้นกูไ้ ม่มีประกัน บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)
หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (QH22NA)
หุ ้นกูเ้ พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2568 (RATCH25NA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)
รวมหุ้นกู้ (Debenture)
หน่ วยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (FTREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล (WHAIR)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
อัตรา
น่ าเชื่ อถื อของตรา
วันครบอายุ
ดอกเบีย้
สารหรื อผู้ออกตรา
(หุ้น/บาท)
สาร /สถาบัน

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

1.300

19/10/2023

A/TRIS

3,000.00

2,986,554.09

1.05

1.03

2.460

19/10/2022

AA-/TRIS

2,000.00

2,001,484.44

0.70

0.69

2.350

16/02/2023

AA-/TRIS

5,000.00

5,015,748.45

1.76

1.73

1.590

28/03/2025

AA-/TRIS

4,000.00

3,905,452.04

1.37

1.34

2.520

10/09/2025

AA-/TRIS

3,000.00

2,976,454.41

1.05

1.02

0.960

06/08/2024 AAA(tha)/FITCH

13,000.00

12,726,273.56

4.47

4.38

2.200

05/09/2024

AA(tha)/FITCH

10,000.00

9,938,378.60

3.49

3.42

2.130

25/01/2027

AA(tha)/FITCH

9,000.00

8,591,846.22

3.02

2.96

2.300

27/11/2022

A-/TRIS

23,000.00

23,032,375.95

8.09

7.93

1.760

04/11/2025

AA+/TRIS

1,000.00

963,122.76

0.34

0.33

2.080

30/03/2025

A-/TRIS

4,000.00

3,901,441.52

1.37

1.34

231,640,942.12

81.40

79.73

341,613.00

3,518,613.90

1.24

1.21

161,000.00
581,549.00
299,100.00
1,958,100.00
1,510,220.00

2,157,400.00
5,873,644.90
3,978,030.00
26,434,350.00
10,949,095.00
52,911,133.80

0.76
2.06
1.40
9.29
3.85
18.60

0.74
2.02
1.37
9.10
3.77
18.21

284,552,075.92 100.00

97.94

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 306,814,903.92 บาท )
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ ยงต่าที่สุด บริ ษทั มีความในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุ ด และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
AA

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

มีความเสี่ ยงต่ามาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิ : บาท

290,592,096.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

A

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
อัตรา
น่ าเชื่ อถื อของตรา
วันครบอายุ
ดอกเบีย้
สารหรื อผู้ออกตรา
(หุ้น/บาท)
สาร /สถาบัน

มีความเสี่ ยงในระดับต่า บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า

BBB มีความเสี่ ยงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB

มีความเสี่ ยงในระดับสูง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

มีความเสี่ ยงในระดับสูงมาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าและอาจจะหมดความ
สามารถหรื อความตั้งใจในการชาระหนี้ ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้ สูงที่สุด บริ ษทั ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ ได้

D

เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

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

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

11
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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 กันยายน 2565

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4
4

4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

284,552,075.92
4,890,990.33
1,203,336.78
346,193.58
290,992,596.61

360,585,687.63
2,860,515.92
1,607,200.85
346,193.58
365,399,597.98

214,921.83
180,500.53
5,077.39
400,499.75
290,592,096.86

977,452.74
272,834.23
241,080.14
7,084.90
1,498,452.01
363,901,145.97

299,630,461.94

370,746,117.36

38,352,960.40
(47,391,325.48)
290,592,096.86

37,169,835.82
(44,014,807.21)
363,901,145.97

9.6983
29,963,046.2324

9.8153
37,074,611.7701

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ้นกู้
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (AYCAL23DA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BCP238A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BJC239B)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2556 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2564 ชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครังที 3/2564 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุ ้นกูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)
หุ ้นกูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)
หุ ้นกูม้ ีประกันของบริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิ ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (HLTC233A)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
เงินลงทุน

29 พ.ย. 65

1.89

20,000,000.00

20,023,035.40

7.03

8 ธ.ค. 66

1.13

2,000,000.00

1,981,559.70

0.69

10 ส.ค. 66

2.96

10,000,000.00

10,086,778.10

3.54

5 เม.ย. 66

2.46

16,000,000.00

16,055,630.88

5.64

6 ก.ค. 67

1.41

3,000,000.00

2,928,891.42

1.03

7 ก.ย. 66

3.00

2,000,000.00

2,021,425.28

0.71

7 ก.ย. 67

2.65

15,000,000.00

14,963,396.85

5.26

31 ต.ค. 67

2.44

16,000,000.00

15,639,154.24

5.49

18 มี.ค. 66

1.90

1,000,000.00

1,002,058.72

0.35

31 ต.ค. 66

5.35

1,000,000.00

1,035,991.91

0.36

16 มิ.ย. 68

2.14

6,000,000.00

5,848,334.76

2.06

30 พ.ค. 66

2.91

18,000,000.00

18,156,061.08

6.38

23 ก.ย. 70

2.50

2,000,000.00

1,872,232.68

0.66

16 ส.ค. 69

1.37

5,000,000.00

4,674,079.25

1.64

7 ส.ค. 68

2.11

1,000,000.00

980,683.06

0.34

10 มิ.ย. 70

3.04

1,000,000.00

984,759.49

0.35

29 ก.ย. 69

2.48

10,000,000.00

9,562,012.80

3.36

24 ก.พ. 70

2.97

6,000,000.00

5,833,283.88

2.05

20 มี.ค. 66

1.17

19,000,000.00

18,968,415.16

6.67
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา
วันครบกําหนด ดอกเบีย
(%)

หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)
หุ ้นกูข้ องธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP23OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 5/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC22OA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KTC232A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)
หุ ้นกูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC248A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)
หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิตี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (QH22NA)
หุ ้นกูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (RATCH25NA)
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2565 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)
รวมหุ้นกู้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
เงินลงทุน

15 ก.ค. 68

2.68

3,000,000.00

2,984,025.42

1.05

19 ต.ค. 66

1.30

3,000,000.00

2,986,554.09

1.05

19 ต.ค. 65

2.46

2,000,000.00

2,001,484.44

0.70

16 ก.พ. 66

2.35

5,000,000.00

5,015,748.45

1.76

28 มี.ค. 68

1.59

4,000,000.00

3,905,452.04

1.37

10 ก.ย. 68

2.52

3,000,000.00

2,976,454.41

1.05

6 ส.ค. 67

0.96

13,000,000.00

12,726,273.56

4.47

5 ก.ย. 67

2.20

10,000,000.00

9,938,378.60

3.49

25 ม.ค. 70

2.13

9,000,000.00

8,591,846.22

3.02

27 พ.ย. 65

2.30

23,000,000.00

23,032,375.95

8.09

4 พ.ย. 68

1.76

1,000,000.00

963,122.76

0.34

30 มี.ค. 68

2.08

4,000,000.00

3,901,441.52
231,640,942.12

1.37
81.37

1,958,100

26,434,350.00

9.29

341,613
161,000
299,100
1,510,220
581,549

3,518,613.90
2,157,400.00
3,978,030.00
10,949,095.00
5,873,644.90
52,911,133.80

1.25
0.76
1.40
3.86
2.07
18.63

284,552,075.92

100.00

หลักทรั พย์ จดทะเบียน
กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ กองทรั สต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพืออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
รวมหลักทรั พย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

มูลค่ าทีตราไว้ /
จํานวนหน่ วย
(บาท/หน่ วย)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา มูลค่ าทีตราไว้ /
วันครบกําหนด ดอกเบีย จํานวนหน่ วย
(%)
(บาท/หน่ วย)

หุ้นกู้
หุน้ กูข้ องบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BCP238A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BJC233B)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BJC239B)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2561 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CK225A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CK226A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2563 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2564 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2564 ชุ ดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (FPT222A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (FPT251A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2562 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

29 พ.ย. 65

1.89

20,000,000.00

20,224,652.00

5.61

10 ส.ค. 66

2.96

10,000,000.00

10,242,177.30

2.84

5 เม.ย. 66

2.46

16,000,000.00

16,308,015.52

4.52

6 ก.ค. 67

1.41

1,000,000.00

999,177.44

0.28

24 มี.ค. 66

1.40

10,000,000.00

10,054,629.90

2.79

7 ก.ย. 66

3.00

2,000,000.00

2,070,839.46

0.57

7 ก.ย. 67

2.65

15,000,000.00

15,500,064.90

4.30

31 ต.ค. 67

2.44

25,000,000.00

24,990,261.75

6.93

23 พ.ค. 65

2.48

3,000,000.00

3,027,661.80

0.84

28 มิ.ย. 65

2.46

16,000,000.00

16,167,585.28

4.48

18 ม.ค. 65

2.86

10,000,000.00

10,060,961.80

2.79

18 มี.ค. 66

1.90

1,000,000.00

1,010,910.67

0.28

30 พ.ค. 66

2.91

20,000,000.00

20,580,347.00

5.71

23 ก.ย. 70

2.50

2,000,000.00

1,989,085.66

0.55

19 ส.ค. 69

1.37

5,000,000.00

4,909,714.55

1.36

15 ก.พ. 65

2.91

20,000,000.00

20,145,627.00

5.59

14 ม.ค. 68

2.36

7,000,000.00

7,047,267.15

1.95

8 พ.ย. 65

1.97

14,000,000.00

14,178,962.84

3.93

8

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

อัตรา มูลค่ าทีตราไว้ /
วันครบกําหนด ดอกเบีย จํานวนหน่ วย
(%)
(บาท/หน่ วย)

หุน้ กูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิ ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (HLTC233A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ชุ ดที 2
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 5/2560 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC22OA)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2561 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KTC232A)
หุน้ กูม้ ีผคู ้ าประกั
ํ
นของบริ ษทั ปตท.สผ. ศูนย์บริ หารเงิน จํากัด
ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTEPT226A)
หุน้ กูข้ องบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ชุ ดที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันของบริ ษทั ควอลิตเฮ้
ี าส์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (QH22NA)
หุน้ กูเ้ พืออนุรักษ์สิงแวดล้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (RATCH25NA)
หุน้ กูม้ ีประกันของบริ ษทั โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 3/2562 ชุดที 3 อายุ 3 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TLT228A)
รวมหุ้นกู้

7 ส.ค. 68

2.11

1,000,000.00

1,027,038.93

0.28

29 ก.ย. 69

2.48

10,000,000.00

9,984,341.70

2.77

20 มี.ค. 66

1.17

19,000,000.00

19,100,423.74

5.30

11 มี.ค. 65

2.65

1,000,000.00

1,008,585.16

0.28

19 ต.ค. 65

2.46

2,000,000.00

2,033,602.42

0.56

16 ก.พ. 66

2.35

5,000,000.00

5,098,754.05

1.41

19 มิ.ย. 65

2.26

8,000,000.00

8,086,439.84

2.24

5 ก.ย. 67

2.20

10,000,000.00

10,342,817.60

2.87

27 พ.ย. 65

2.30

23,000,000.00

23,304,499.99

6.46

4 พ.ย. 68

1.76

1,000,000.00

1,010,013.88

0.28

16 ส.ค. 65

1.82

10,000,000.00

10,094,986.80
290,599,446.13

2.80
80.57

2,769,500

35,726,550.00

9.91

219,513
1,977,120
174,100
239,200
511,049

2,721,961.20
18,090,648.00
3,273,080.00
3,683,680.00
6,490,322.30
69,986,241.50

0.76
5.02
0.91
1.02
1.81
19.43

360,585,687.63

100.00

หลักทรัพย์จดทะเบียน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพืออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

4,234,951.71
5,199,402.26
9,434,353.97

6,869,897.98
8,795,399.33
15,665,297.31

1,736,744.78
69,469.75
555,758.38
40,000.00
9,040.00
2,481.48
2,413,494.39
7,020,859.58

2,919,982.31
116,799.29
934,394.27
40,000.00
8,866.53
8,564.34
4,028,606.74
11,636,690.57

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

(3,355,682.49)
(6,248,673.80)
(9,604,356.29)

(28,868,430.16)
26,991,296.01
(1,877,134.15)

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(2,583,496.71)
(793,021.56)
(3,376,518.27)

9,759,556.42
(1,283,508.68)
8,476,047.74

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

4
4
4
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งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2565

2565
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

(3,376,518.27)
8,398,948.21
(78,331,479.05)
(73,309,049.11)
363,901,145.97
290,592,096.86

(หน่ วย : บาท)
2564

8,476,047.74
166,741,559.56
(707,984,990.25)
(532,767,382.95)
896,668,528.92
363,901,145.97
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

37,074,611.7701
847,376.4412
(7,958,941.9789)
29,963,046.2324

93,657,042.5102
17,363,830.5136
(73,946,261.2537)
37,074,611.7701
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี Zero (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 9 ตุลาคม 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200 ล้านหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
หรื อ หลัก ทรั พย์ห รื อทรั พ ย์สิ น อื น ทังในประเทศและ/หรื อ ต่างประเทศ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยบริ ษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่ วนตังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ซึ งสัดส่ วนการลงทุนดังกล่าวจะขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการตามความเหมาะสมของ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับตราสารทุน แต่กองทุนจะ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ทังใน
ประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ รวมกันโดยเฉลี ยในรอบปี บัญชี ไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่ าทรั พย์สินสุ ท ธิ ของกองทุน
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรื อทีเสนอขายในรู ปสกุลเงินตรา
ต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน กฎข้อบัง คับ และปั จ จัย อื นๆ ที เกี ยวข้อง เช่ น ทิ ศ ทางราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย และสภาวะอัตราแลกเปลียน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เป็ นต้น
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรื ออาจเข้าทําธุรกรรมประเภท
การซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรื อธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

12
2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการทีดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อ
มี ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรั บรู ้รายการเมื อเริ มแรกของสิ น ทรั พย์และหนี สิ นทางการเงินจะรั บรู ้ ในวัน ทีมีการตกลงกัน (Trade date)
คือวันทีกองทุนมี ขอ้ ผูกมัดทีจะซื อหรื อขายเงินลงทุน
กองทุน จะรับรู ้สิน ทรัพย์และหนี สิ น ทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุน
ในการทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินทีตัด
รายการและสิ งตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.2 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ส่ วนเกินมูลค่าหรื อตํากว่ามูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนีและถือเป็ นส่วนหนึง
ของรายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้ อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุค คลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เ สี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ งประกอบด้วย
บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้
อํานาจการควบคุ ม ของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.5 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที เกี ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีอาจเกิดขึน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู้ ื อหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัด การ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดี ยวกัน รายการทีสําคัญ
ดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,736,744.78

2,919,982.31

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

555,758.38

934,394.27

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

200.75

510.45

อัตราตลาด

ซือเงินลงทุน

7,939,826.30

22,157,557.13

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

46,208,653.84

303,486,482.43

ราคาตลาด

6,716.93

9,761.50

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ค่านายหน้า

อัตราตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

128,618.98

171,201.65

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

41,158.09

54,784.52

109,434.20

216,184.90

29.11

91.64

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
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5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
2565

6.

2564

ซือเงินลงทุน

80,869,063.86

128,316,995.93

ขายเงินลงทุน

146,835,650.04

630,907,071.11

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ทีวัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณี ทีไม่มี ตลาดทีมีส ภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที
ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดับ ที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ น ทรั พย์นันหรื อหนี สิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 30 กันยายน 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี

52,911,133.80
-

231,640,942.12

-

52,911,133.80

-

231,640,942.12
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ณ วันที 30 กันยายน 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี

69,986,241.50
-

290,599,446.13

-

69,986,241.50

-

290,599,446.13

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูล ค่ายุติ ธ รรมของหน่ วยลงทุน ทีมีต ลาดซื อขายคล่องรองรับ แสดงด้ว ยมูล ค่า ยุติธ รรมโดยใช้ราคาซื อขาย
ครั งล่าสุ ด ณ สิ นวัน ทําการสุ ดท้าย

-

มูล ค่ายุติ ธ รรมของเงิน ลงทุนในตราสารหนี คํา นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทน ณ สิ นวัน ทํา การสุ ด ท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

-

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ซึ งมี อายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตังแต่วนั ทีลงทุนและไม่มี
เงือนไขการต่ออายุคาํ นวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย เมือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีนันไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
6.2 ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิ ตคือ ความเสี ยงที อาจเกิด จากการที คู่ สัญญาไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามภาระผูกพัน ที ระบุ ไ ว้ใ น
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี
6.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
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ณ วันที 30 กันยายน 2565 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

ปรับขึนลง

ไม่มี

คงที

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

231,640,942.12

-

52,911,133.80

4,890,990.33

-

284,552,075.92

เงินฝากธนาคาร

-

4,890,990.33

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

-

1,203,336.78

1,203,336.78

สิ นทรัพย์อืน

-

-

346,193.58

346,193.58

-

-

214,921.83

214,921.83

หนีสิ นทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที 30 กันยายน 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

ปรับขึนลง

ไม่มี

คงที

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

290,599,446.13

2,860,515.92

69,986,241.50
-

360,585,687.63

เงินฝากธนาคาร

-

2,860,515.92

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

-

1,607,200.85

1,607,200.85

สิ นทรัพย์อืน

-

-

346,193.58

346,193.58

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

-

977,452.74

977,452.74

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

272,834.23

272,834.23

หนีสิ นทางการเงิน
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6.4 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจัยทีเข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี ยงทีเกิดจาก
ปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผัน
ผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสี ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่วยลดความเสี ยง
ในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของตลาด
มากจนเกินไป แต่สําหรับความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุนไม่สามารถขจัดหรื อลดลงได้เนืองจากเป็ น
ความเสี ยงขันพืนฐานทีอยูใ่ นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
6.5 ความเสี ยงจากการผิดนัดชําระดอกเบียหรื อเงินต้นของตราสารทางการเงิน
ความเสี ยงทีเกิดจากการผิดนัดชําระหนีเงินต้นและดอกเบียของผูอ้ อกตราสารและหรื อผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูค้ าประกั
ํ
น
หรื อคู่สัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนืองมาจากผูอ้ อกตราสารและหรื อผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูค้ าประกั
ํ
น หรื อ
คู่สัญญาในการทํา ธุ รกรรม มีผ ลการดําเนิ น งานและฐานะการเงิน ทีด้อยลงจึง ขาดสภาพคล่อ งที จะจ่ายเงินตาม
ภาระผูกพันเมือครบกําหนด ส่งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับชําระดอกเบียและเงินต้นตามเวลาทีกําหนดไว้
กองทุนสามารถลดความเสี ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ทีผูอ้ อกมีฐานะการเงินทีมันคง เช่น
ตราสารหนี ที กระทรวงการคลังเป็ น ผูอ้ อกหรื อรับรอง รับ อาวัล คําประกันทังเงิน ต้น และดอกเบี ย หรื อพิจ ารณา
ลงทุนในตราสารหนีของบริ ษทั เอกชนทีผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทําการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริ ษทั
รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกําหนดวงเงินในการลงทุนเพือลดความเสี ยงจากการลงทุน
6.6 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุน ไม่มีสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี สิ น ทางการเงิน ที เป็ นเงิ น ตราต่า งประเทศ ดัง นันจึ ง ไม่มีค วามเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลี ยน
7.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

8.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 28 พฤศจิกายน 2565

