กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
(TISCO Fixed Income Select Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2563
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

เรามองวาภาพการลงทุนในป 2021 นั้นจะคลายคลึงกับในป 2017 ที่การฟนตัวของเศรษฐกิจและผลกําไรจะเปนแรงขับเคลื่อน
ที่ทําใหตลาดหุนยังสามารถปรับตัวขึ้นตอไดแม 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 อยางตอเนื่องจนสงผลให
ตลาดหุนปรับฐานลงแรงในป 2018
เรามองวาในปหนา อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเปนขาขึ้น ตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปน
ปจจัยบวกตอหุนวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เชน กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคา
ฟุมเฟอย (Consumer Discretionary) และสิ นคาวัสดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุนเหลานี้ที่ยังถู กกว าเมื่อเทียบกั บตลาด
โดยรวม ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่หนุนใหหุนเหลานี้กลับมาใหผลตอบแทนสูงกวาหุนกลุมที่ไดประโยชนจาก COVID-19 (Tech และ
Healthcare) และกลุมที่ไดประโยชนจากดอกเบี้ยต่ํา (Consumer staples และ Utilities) ที่นําตลาดขึ้นในปนี้
อยางไรก็ดีนโยบายการเงินที่ผอนคลายเปนเวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลังขนาดใหญเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
COVID-19 รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาจทําใหอัตราเงินเฟอกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเชนในชวง
Great Inflation ป 1965-82 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคํา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2564)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.85
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 มกราคม 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค

0.00%

0.00%

0.59%

0.85%

1.09%

1.61%

1.73%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.02%

0.02%

0.39%

0.50%

1.20%

1.64%

1.74%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงคาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35%
2) อัตราตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ป ในสัดสวน 35%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหวาง 1-3 ปในสัดสวน 20% และ 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน
ในสัดสวน 10%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของระยะเวลาการฝาก 1 ป ในสัดสวน 35%
2) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) ที่มีอายุประมาณ 2 ป ในสัดสวน 35%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ป ในสัดสวน 20% และ 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน
ในสัดสวน10%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 35%
2) ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 35%
3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1- 3 ป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดสวน 20%
4) อัตราดอกเบี้ยอางอิง (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ในสัดสวน 10%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ฟิ กซ์ อินคัม ซีเล็ค
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

29 มกราคม 2564

-

-

-

*กลุม 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 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,559.68

0.14

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

168.45

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

623.87

0.05

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

29.03

0.002

2,381.03

0.21

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

-

-

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 22.69 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน0.49 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.22 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.55 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.08 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.29
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
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 ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,162,530,549.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
เงินฝากประจํา (Fixed Deposit)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (FDR97139)
รวมเงินฝากประจํา (Fixed Deposit)
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 2/2ป/2563 (BOT225A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 3/2ป/2563 (BOT22NA)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/182/63 (CB21325A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 40/182/63 (CB21408A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 5/364/63 (CB21513A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 6/365/63 (CB21604A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 45/182/63 (CB21617A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 8/364/63 (CB21805A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 1/364/64 (CB22106A)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (LB28DA)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (LB29DA)
รวมพันธบัตร (Bond)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)1/182/64 (TB21414A)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
หุนกู (Debenture)
หุนกูบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2566 (AWN235A)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ.2564 (AYCAL21NA)
หุนกูของ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ไถถอนป พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY217A)
หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564 (BAY21NA)
หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY224A)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

1.000

08/03/2021

AAA/TRIS

0.610
0.560
2.000

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

11,000,000.00

11,000,000.00
11,000,000.00

0.96
0.96

0.95
0.95

25/05/2022
23/11/2022
25/03/2021
08/04/2021
13/05/2021
04/06/2021
17/06/2021
05/08/2021
06/01/2022
17/12/2022

82,000.00
29,000.00
15,000.00
33,000.00
66,000.00
79,000.00
46,000.00
25,000.00
62,000.00
3,000.00

82,146,336.38
29,047,478.22
14,993,378.25
32,981,512.41
65,946,167.76
78,909,589.24
45,940,943.82
24,953,385.50
61,787,670.46
3,087,827.58

7.15
2.53
1.30
2.87
5.74
6.86
4.00
2.17
5.37
0.27

7.07
2.50
1.29
2.84
5.67
6.79
3.95
2.15
5.31
0.27

1.450

17/12/2024

6,000.00

6,195,043.80

0.54

0.53

2.875

17/12/2028

45,000.00

51,100,176.15

4.44

4.39

1.600

17/12/2029

92,000.00

95,247,538.36

8.29

8.19

592,337,047.93

51.53

50.95

25,000.00

24,984,630.00
24,984,630.00

2.17
2.17

2.15
2.15

-

14/04/2021

2.510

11/05/2023

AA+(tha)/FITCH

4,000.00

4,153,235.96

0.36

0.36

1.730

29/11/2021

AA+/TRIS

7,000.00

7,017,722.60

0.61

0.60

1.890

29/11/2022

AA+/TRIS

7,000.00

7,027,353.90

0.61

0.60

2.220

12/07/2021

AAA(tha)/FITCH

7,700.00

7,759,998.55

0.68

0.67

1.720

22/11/2021

AAA(tha)/FITCH

10,000.00

10,096,524.00

0.88

0.87

2.370

04/04/2022

AAA(tha)/FITCH

14,700.00

15,006,644.50

1.31

1.29
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,162,530,549.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565 (BAY22NB)
หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2565 (BDMS222A)
หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ไถถอนป 2566 (BDMS233A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM229A)
หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ. 2567 (BEM245A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (BJC219A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (BJC21DA)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC233A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC233B)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (BJC249A)
หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (BJC253A)
หุนกูของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (CK215A)
หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (CPALL213C)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL221A)
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPALL233B)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPF231A)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

1.800

22/11/2022

AAA(tha)/FITCH

9,000.00

2.970

08/02/2022

AA/TRIS

600.00

613,832.38

0.05

0.05

4.630

14/03/2023

AA/TRIS

2,400.00

2,593,726.20

0.23

0.22

2.650

09/05/2022

A/TRIS

9,900.00

10,092,251.37

0.88

0.87

2.650

07/09/2022

A/TRIS

900.00

920,937.56

0.08

0.08

3.180

09/05/2024

A/TRIS

2,000.00

2,077,085.62

0.18

0.18

2.690

07/09/2021

A+/TRIS

14,700.00

14,826,706.94

1.29

1.28

3.060

08/12/2021

A+/TRIS

4,300.00

4,364,868.68

0.38

0.38

2.710

24/03/2022

A+/TRIS

6,700.00

6,807,914.62

0.59

0.59

3.200

24/03/2023

A+/TRIS

600.00

623,505.01

0.05

0.05

1.400

24/03/2023

A+/TRIS

1,000.00

1,001,061.85

0.09

0.09

2.650

07/09/2024

A+/TRIS

9,000.00

9,360,493.02

0.81

0.81

1.630

24/03/2025

A+/TRIS

1,000.00

1,002,478.11

0.09

0.09

2.440

31/10/2024

A/TRIS

2,000.00

2,013,957.98

0.18

0.17

2.970

26/05/2021

A/TRIS

4,900.00

4,936,619.17

0.43

0.42

2.480

23/05/2022

A/TRIS

5,800.00

5,882,625.12

0.51

0.51

2.950

18/03/2021

A(tha)/FITCH

9,500.00

9,529,242.71

0.83

0.82

2.860

18/01/2022

A+/TRIS

4,300.00

4,358,499.48

0.38

0.37

1.900

18/03/2023

A+/TRIS

12,000.00

12,099,388.56

1.05

1.04

1.750

22/01/2023

A+/TRIS

3,000.00

2,999,848.35

0.26

0.26

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

เงิน
สินทรัพย
สุทธิ
ลงทุน
9,180,129.60
0.80
0.79
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,162,530,549.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (CPF261A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPN225A)
หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPN235A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564 (FPT213A)
หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2565 (FPT222A)
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2566 (TICON233A)
หุนกูมีประกันของ บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ.2564 (GLOW218A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (GPSC219A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (GPSC22NA)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC249A)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC24NA)
หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (GPSC258A)
หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)
หุนกูของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2564 (KK212A)
หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (KTC213A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 2/2561 ไถถอนป 2564 (LH215A)
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (LH224A)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

2.990

22/01/2026

A+/TRIS

7,000.00

2.430

24/05/2021

A+/TRIS

14,100.00

14,146,334.72

1.23

1.22

3.470

20/01/2023

A+/TRIS

1,500.00

1,546,117.98

0.13

0.13

2.910

30/05/2023

A+/TRIS

7,700.00

7,874,324.46

0.68

0.68

2.490

02/05/2022

AA/TRIS

2,400.00

2,443,348.46

0.21

0.21

2.780

02/05/2023

AA/TRIS

34,300.00

35,588,377.29

3.10

3.06

2.610

15/03/2021

A-/TRIS

4,000.00

4,005,619.32

0.35

0.34

2.910

15/02/2022

A-/TRIS

13,500.00

13,596,542.55

1.18

1.17

2.750

14/03/2023

A-/TRIS

7,300.00

7,344,749.66

0.64

0.63

5.000

31/08/2021

AA-/TRIS

5,500.00

5,642,738.97

0.49

0.49

2.210

29/09/2021

A+(tha)/FITCH

3,100.00

3,127,565.08

0.27

0.27

1.970

08/11/2022

AA-/TRIS

3,000.00

3,055,842.06

0.27

0.26

2.820

29/09/2024

A+(tha)/FITCH

1,200.00

1,274,397.43

0.11

0.11

2.240

08/11/2024

AA-/TRIS

5,000.00

5,209,971.25

0.45

0.45

2.110

07/08/2025

AA-/TRIS

2,000.00

2,079,780.86

0.18

0.18

1.170

20/03/2023

AAA/TRIS

4,000.00

4,019,202.56

0.35

0.35

1.950

08/02/2021

A/TRIS

4,000.00

4,000,629.16

0.35

0.34

2.400

11/03/2021

A+/TRIS

3,700.00

3,707,662.92

0.32

0.32

1.980

07/05/2021

A+/TRIS

4,600.00

4,617,552.04

0.40

0.40

2.620

26/04/2022

A+/TRIS

6,700.00

6,845,768.68

0.60

0.59

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

เงิน
สินทรัพย
สุทธิ
ลงทุน
6,996,502.45
0.61
0.60

9

กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,162,530,549.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป 2564 (MINT213C)
หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถถอนป 2565 (MINT223B)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (MPSC21OA)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (MPSC229A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC233A)
หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC236A)
หุนกูไมมีประกัน ผูถือสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของ บมจ.ปตท.
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ไถถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)
หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2567 (PTTGC249A)
หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2569 (PTTGC269A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (QH225A)
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ไถถอนป 2565 (QH22NA)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2566 (RATCH23NA)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถถอนป 2568 (RATCH25NA)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดป พ.ศ.2564 (TLT212A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 1/2561 อายุ3ป1ด ไถถอนป พ.ศ.2564 (TLT216A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ.2564 (TLT218A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 4/2560 ไถถอนป พ.ศ.2564 (TLT21NA)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 3/2562 ไถถอนป พ.ศ.2565 (TLT228A)
หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 5/2560 ไถถอนป พ.ศ.2565 (TLT22DA)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

2.590

29/03/2021

A/TRIS

600.00

3.100

29/03/2022

A/TRIS

3,100.00

3,092,136.11

0.27

0.27

5.460

31/10/2021

A+/TRIS

5,500.00

5,694,146.15

0.50

0.49

3.590

11/09/2022

A+/TRIS

10,700.00

11,049,797.34

0.96

0.95

4.600

13/03/2023

A+/TRIS

27,600.00

29,172,276.78

2.54

2.51

2.780

29/06/2023

A+/TRIS

31,000.00

31,589,976.81

2.75

2.72

5.750

31/07/2024

AAA(tha)/FITCH

26,200.00

29,570,117.79

2.57

2.54

2.260

19/06/2022

AAA/TRIS

19,000.00

19,432,376.16

1.69

1.67

2.200

05/09/2024

AA+(tha)/FITCH

10,000.00

10,208,490.80

0.89

0.88

2.430

05/09/2026

AA+(tha)/FITCH

15,000.00

15,572,424.60

1.35

1.34

2.850

08/05/2022

A-/TRIS

900.00

913,154.62

0.08

0.08

2.300

27/11/2022

A-/TRIS

13,000.00

13,130,596.44

1.14

1.13

1.320

04/11/2023

AAA/TRIS

3,000.00

3,034,036.77

0.26

0.26

1.760

04/11/2025

AAA/TRIS

2,000.00

2,036,299.30

0.18

0.17

2.480

28/02/2021

AAA/TRIS

1,800.00

1,802,808.90

0.16

0.15

1.900

09/06/2021

AAA/TRIS

5,200.00

5,224,737.18

0.45

0.45

2.280

10/08/2021

AAA/TRIS

14,100.00

14,227,507.01

1.24

1.22

2.020

30/11/2021

AAA/TRIS

5,200.00

5,263,084.48

0.46

0.45

1.820

16/08/2022

AAA/TRIS

4,000.00

4,069,485.24

0.35

0.35

2.370

08/12/2022

AAA/TRIS

3,700.00

3,813,012.95

0.33

0.33

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

เงิน
สินทรัพย
สุทธิ
ลงทุน
600,675.79
0.05
0.05
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,162,530,549.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ป ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (TLT22OA)
หุนกู บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ. 2564 (TOP213A)
รวมหุนกู (Debenture)

จํานวนหนวย/
เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

2.200

31/10/2022

AAA/TRIS

5,800.00

4.610

12/03/2021

AA-(tha)/FITCH

12,200.00

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,141,746,168.16 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

(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา

เงิน
สินทรัพย
สุทธิ
ลงทุน
5,950,487.32
0.52
0.51

12,255,745.09

1.07

1.05

521,173,053.37

45.34

44.83

1,149,494,731.30

100.00

98.88
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
19.2 วั น และเวลาในการดํ า เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ปน ไปตามหลัก เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
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(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่อง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรบั ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณี ที่ ป รากฏว า กองทุ น รวมมี มู ล ค า หน ว ยลงทุ น หรื อ มี ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือ

ชี้ชวน
(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,141,746,168.16 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับ
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

1,149,494,731.30
9,648,508.75
5,128,287.57
21,108.66
1,164,292,636.28

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

(1,100,169.82)
(431,298.86)
(11,625.90)
(218,991.88)
(1,762,086.46)
1,162,530,549.82

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

(68,334,538.09)
153,271,470.43
1,162,530,549.82

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

10.7882
107,759,361.7450

1,077,593,617.48
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กองทุนเปด ทิสโก ฟกซ อินคัม ซีเล็ค
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

(1,559,678.97)
(168,445.37)
(623,871.59)
(22,685.36)
(483,868.67)
(6,348.53)
(2,864,898.49)
5,731,106.43

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

798,121.10
3,201,815.97
3,999,937.07

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

9,731,043.50

8,596,004.92
8,596,004.92
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