กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้
(TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
บลจ.ทิสโก จํากั ด ไดจัดทํ ารายงาน 6 เดือนของกองทุนเป ด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็ กซิเบิ้ ล
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงาน
ฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา ในชวง 1-2 เดือนที่ผานมา ทําใหตลาดกังวลตอแนวโนมเศรษฐกิจที่ออนแอลง และ
มองวา Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยชาลง ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทํา New high ตอเนื่อง

อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดนาจะเริ่มคลายความกังวลตอการระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา จากประสิทธิภาพวัคซีนที่ดูจะ
ช ว ยลดการเสี ย ชี วิ ต ลง ซึ่ ง น า จะทํ า ให แ ผนการเป ด เศรษฐกิ จ ยั ง ดํ า เนิ น ต อ ไปได ขณะเดี ย วกั น Fed น า จะมี ท า ที Hawkish ขึ้ น
ตามตลาดแรงงานที่จะฟนตัวขึ้นอยางเห็นไดชัด ทามกลางการทะยอยเปดโรงเรียน และการยุติการจายเงินสวัสดิการวางงานพิเศษใน
หลายรัฐ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed มี ปจจัยที่ กังวลอยูแล ว จากราคาบ านที่ พุงขึ้นแรง และอัตราเงินเฟอที่ออกมาสู งกว าคาด
ตอเนื่อง ซึ่งหากตลาดแรงงานฟนตัวเร็วกวาคาด หรือเงินเฟอยังออกมาสูงกวาคาดตอเนื่อง ก็อาจเปนปจจัยเรงให Fed ขึ้นดอกเบี้ย
เร็วขึ้น
ตลาดจึงนาจะกลับมาใหน้ําหนักประเด็นนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น ซึ่งจะสงผลให Bond yield กลับมาเพิ่มขึ้น และเปน
อุปสรรคตอการปรับขึ้นของตลาดหุนในระยะขางหนา โดยจากการประเมินโดย Earning yield gap (EYG) พบวา Bond yield อายุ 10 ป
ที่ระดับ 1.8% จะเปนปจจัยกดดัน Valuation ของตลาดหุน
ดังนั้น เราจึงมองวา Bond yield ที่จะปรับตัวขึ้น จะทําใหตลาดหุนเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นตอจากนี้ และอาจปรับฐานลงแรง
เมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเขาใกลระดับ 1.8% หรืออีกราว 50bps จากระดับปจจุบัน
จับตาการชุม Fed ในวันที่ 21-22 ก.ย. ซึ่งจะมีการเปดเผยคาดการณตัวเลขเศรษฐกิจ และดอกเบี้ย (Dot plot) ของป 2024 เปน
ครั้งแรกดวย ซึ่งหากคณะกรรมการมีการปรับ Dot plots ขึ้นจากปจจุบันที่มองวาจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในป 2023 ก็อาจเปนการจุดชนวน
ใหตลาดหุนปรับฐานลงได
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
(สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.61
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้

-2.09%

-3.76%

1.24%

2.61%

-8.59%

-12.76%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)**

1.04%

-3.03%

2.01%

5.53%

-3.18%

-10.46%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมเป นผลการดําเนินงานหลังหั กค าธรรมเนี ยมการจั ดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษีในสัดสวน 20%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้

คุณภัคพล วนวิทย

คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 กรกฎาคม 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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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

2,596.71

0.53

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

77.90

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

415.47

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

27.07

0.006

3,117.15

0.64

478.99

0.10

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

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 19.84 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการจดทะเบียนกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เปนจํานวนเงิน 2.47 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว , สารประชาสัมพันธ , รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.19 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.81 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.28
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กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

143,850.68

30.03

111,527.26

23.28

61,973.37

12.94

39,505.93

8.25

37,765.06

7.88

24,556.99

5.13

21,930.20

4.58

13,878.69

2.90

8,112.54

1.69

7,887.16

1.65

7,997.83

1.67

478,985.71

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้

5

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

581,473,492.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 25/91/64 (CB21923A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 11/364/63 (CB21N04A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (B-WORK)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส
พร็อพเพอรตี้ (FTREIT)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี (SUPEREIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ (BOFFICE)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (GVREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ (TPRIME)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลครบุรี (KBSPIF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ (QHHR)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค โลจิสติกสและอินดัสเทรียล (PROSPECT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอส ไพรม โกรท (SPRIME)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 646,624,335.29 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

-

23/9/2021
4/11/2021

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

60,000
34,000

59,971,263.00
33,962,873.36
93,934,136.36

10.59
6.00
16.59

10.31
5.84
16.15

653,500
4,200,600

6,469,650.00
57,968,280.00

1.14
10.23

1.11
9.97

2,548,700
1,880,943
1,522,300
2,918,300
553,100
1,612,300
541,600
3,465,500
4,331,900
1,712,300
2,660,900
4,472,800
3,899,652
1,873,100
1,266,300

28,800,310.00
15,799,921.20
15,223,000.00
53,988,550.00
4,867,280.00
21,766,050.00
5,740,960.00
52,675,600.00
32,489,250.00
9,246,420.00
52,951,910.00
55,462,720.00
33,731,989.80
17,700,795.00
7,661,115.00
472,543,801.00

5.08
2.79
2.69
9.53
0.86
3.84
1.01
9.30
5.74
1.63
9.35
9.79
5.95
3.13
1.35
83.41

4.95
2.72
2.62
9.28
0.84
3.74
0.99
9.06
5.59
1.59
9.11
9.54
5.80
3.04
1.32
81.27

566,477,937.36

100.00

97.42

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BB

สินทรัพย
สุทธิ

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ
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กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

581,473,492.58

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

8

กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 646,624,335.29 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

566,477,937.36
15,026,952.81
626,813.88
18,930.88
582,150,634.93

(1,004.65)
(657,262.53)
(18,057.70)
(817.47)
(677,142.35)
581,473,492.58
706,343,664.68
(49,699,860.38)
(75,170,311.72)
581,473,492.58
8.2321
70,634,366.4604
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กองทุนเปด ทิสโก พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

9,817,339.14
78,089.28
9,895,428.42
(2,596,712.78)
(77,901.35)
(415,473.99)
(19,835.79)
(401,314.06)
(3,511,237.97)
6,384,190.45

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

3,174,334.18
(741,968.80)
2,432,365.38

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

8,816,555.83
(4,956.63)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

8,811,599.20
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