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รายงานบริษทัจดัการ 
 
เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส 
 

           บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุน
ในรอบปที่ผานมา 

การแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบอยางรุนแรงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมของประชาชนในวงกวาง และที่สําคัญจะสงผลใหคาดการณผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละสินทรัพยเปลี่ยนทิศทาง  

ในระยะสั้น เรามองวาตลาดมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลง เน่ืองจาก Valuation ของตลาดหุนปจจุบันอยูในระดับที่แพงมากเกือบ

สูงสุดในประวัติศาสตร  สวนทางกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะหดตัวแรงและทําใหนักวิเคราะหมีแนวโนมที่จะปรับ

ลดคาดการณกําไรลงอีกมาก  นอกจากน้ีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของตลาดในชวงท่ีผานมา มาจากการอัดฉีดสภาพคลองของ Fed เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง Fed เริ่มทยอยอัดฉีดนอยลงจากชวงตนเดือน เม.ย. แลว  

เราประเมินวาหลังจากน้ีจะมี 4 ธีม (Theme) การลงทุนท่ีคาดวาจะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงหลังการระบาดของ COVID-

19 ไดแก 1) ความสามารถในการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนปจจัยชี้ขาดวาประเทศใดจะสามารถฟนตัวไดเร็วจากวิกฤติครั้งน้ี 2) กระแส 

Deglobalization ที่สนับสนุนนโยบายกีดกันทางการคา ทําใหภาคธุรกิจตองกระจายฐานการผลิต หรือใชหุนยนต/เครื่องจักรแทนแรงงานคน 

3) เสถียรภาพทางการเงิน จากความเสี่ยงที่เงินเฟอจะกลับมาสูง และ 4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เชน การใหความสําคัญกับการดูแล

สุขภาพ การใชเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และการทํางาน/เรียนนอกสถานที่ เปนตน 

          ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) ดังน้ี กองทุนเปด   
ทิสโก อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 7.72 และกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวลดลงใน
อัตรารอยละ 7.63 
  

 ทายน้ี บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ 
โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเน่ือง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

1



ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563* 

สรุปฐานะการเงิน บาท 
                    2563               2562 

สินทรัพยรวม             5,289,071,987.48   3,922,346,176.37 
เงินฝากธนาคาร     388,253,727.53        254,388,588.52 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม             4,871,104,808.28          3,650,924,736.61 
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน             (332,338,028.17)            243,880,936.47
สินทรัพยสุทธ ิ   5,248,305,394.11  3,817,872,138.00 

สรุปผลการดาํเนินงาน บาท 
  2563                           2562 

รายไดเงนิปนผล  88,722,360.63              63,412,774.75 
รายไดดอกเบ้ีย                 69,854,004.99              34,140,792.16 
รวมรายได               158,576,365.62              97,553,566.91 
คาใชจายรวม      68,469,660.76         32,403,425.88 
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนทีเ่กิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึน            (666,325,669.50)            (69,806,015.14) 
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงาน            (576,218,964,.64)            134,956,156.17 

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน บาท 
  2563                            2562 

มูลคาสินทรพัยสุทธิปลายป               5,248,305,394.11         3,817,872,138.00 
มูลคาสินทรพัยสุทธิตอหนวยลงทุน 
              ชนิดหนวยลงทุน A             10.7652            11.6545 

ชนิดหนวยลงทุน R             10.7501            11.6495 

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 เม.ย 62 ถึงวนัที่ 31 มี.ค.63
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รายงานและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

   ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2562 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด กองทุนเปด ทิสโก อินคัม 
พลัส (A) มีการปรับตัวลดลงจาก 11.6545 บาท ในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 มาอยูที่ 10.7652 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 7.63 และกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (R) มีการปรับตัวลดลงจาก 11.6495 
บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 มาอยูที่ 10.7501 บาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลง          
รอยละ 7.72  

ผลการดาํเนินงานของกองทุน* 
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 

กองทุนเปิด 
ตั้งแต่ 
ต้นปี 

1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี
ตั้งแต่จดัตั้ง 
กองทุน 

ทสิโก้ อนิคมั พลสั (R) -10.87% -7.59% -10.87% -12.74% -7.72% 0.86% 1.82% 

เกณฑ์มาตรฐาน** -6.34% -4.42% -6.34% -7.19% -3.21% 3.20% 3.90% 

ทสิโก้ อนิคมั พลสั (A) -10.85% -7.58% -10.85% -12.70% -7.63% n.a. -4.02%

เกณฑ์มาตรฐาน*** -6.34% -4.42% -6.34% -7.19% -3.21% n.a. -0.57%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 **  เกณฑอางอิงตั้งแตวนัจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน - 15 พ.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง 
1) ดัชนพีนัธบัตรรัฐบาลท่ีมอีายุคงเหลือต้ังแต 1 – 3 ป ในสัดสวน 15%
2) ดัชนหีุนกูเอกชนที่มีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได (BBB up) ในสัดสวน 15% 
3) อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดสวน 20% 
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 25% 
5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรพัย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 25% 
เกณฑอางองิตั้งแตวนัที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง 

1) ดัชนพีนัธบัตรรัฐบาลท่ีมอีายุคงเหลือต้ังแต 1 – 3 ป ในสัดสวน 75%
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 12.50%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรพัยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 12.50%
และเกณฑอางอิงตั้งแตวนัที่ 3 ต.ค 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง

1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนพีนัธบัตรรฐับาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 75% 
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 12.50% 
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและกองทรัสตเพือ่การลงทนุในอสังหาริมทรพัย (PF&REITs Total Return Index) ของตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 12.50%

        การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานท่ีใชวัดผลการดาํเนนิงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมดีขึ้นเม่ือเปรยีบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐานเนือ่งจาก     
        ตราสารหนีก้องทุนลงทุนบางสวนไมมภีาระภาษขีณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคาํนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ท้ังหมดเสียภาษี 
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ฐานะการลงทุน

           ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 4,871.10 ลานบาทโดยมีการลงทุนในพันธบัตร,    
หุนกู, หุนสามัญ และหนวยลงทุน ในอัตรารอยละ 0.01, 54.35, 24.11 และ 21.53 ตามลําดับ 

การลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินต่าง ๆ 

\ 

ธนาคาร 1.60% วัสดุกอสราง 1.15%

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 1.26%

พาณิชย 2.53%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 3.06%

ช้ินสวนอิเล็คโทรนิคส 0.50%
พลังงานและสาธารณูปโภค 

5.20%

สื่อและส่ิงพิมพ 0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย 2.05%

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.61%

การแพทย 1.35%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1.15%

บริการรับเหมากอสราง 0.54%
ขนสงและโลจิสติกส 1.58%
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กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 
รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน 
ช่ือผู้จัดการกองทุน 

 (back-up) 

กองทุนเปิด ทสิโก้ อินคมั พลสั คุณภัคพล วนวิทย คุณพรีภัทร แสงทองฉาย 

ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ทสิโก้ อินคมั พลสั 

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

31 มีนาคม 2563 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.
 

หมายเหตุ:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก               
เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีสํ่านักงานของบริษัทจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) 
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 กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 53,618.34 1.02 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 1,690.42 0.04 

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 12,149.38 0.23 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 260.31 0.004

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 67,718.45 1.29 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Commission)   7,763.48                             0.15 
* ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 

ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหน้ี และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) 
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 42.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

  คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 15.40 บาท (หนวย : พันบาท)  
  หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication OF NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 82.58 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 14.08 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 17.66 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 24.39 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
  คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดต้ังกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เปนจํานวนเงิน 64.20 บาท (หนวย : พันบาท)  
  หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio ราย Class 
Class A 1.041 0.267 1.308 
Class R 1.007 0.267 1.274 

*  รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (ราย Class)
**  รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุก Class) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)     =                    0.83 
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129,445.86 1.67

7,763,482.22 100.00

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.                                                          

11 อื่นๆ

10 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                         57,981.38 0.75

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED                                                    

9 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                    89,688.69 1.16

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.                                                         

8 ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด                                                                 121,829.69 1.57

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED                                                         

7 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด                                                                       138,154.83 1.78

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                            

6 ภัทร จํากัด (มหาชน)                                                                                  189,911.76 2.45

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED                                                      

5 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด                                                                196,133.30 2.52

BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.                                                                 

4 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)                                                                               205,320.46 2.64

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                          

3 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                                                                              

TISCO SECURITIES CO., LTD.                                                                          

283,137.56 3.65

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED                                                                      

5,751,453.57

2 ไทยพาณิชย จํากัด                                                                                    600,425.12 7.73

คานายหนา

1 ทิสโก จํากัด                                                                                        

รอยละ / ยอดรวม

74.08

 กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

ลําดับท่ี ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
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                    1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
                    2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ลาํดับที่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์
การรับบทวจิัย
รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
  จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุ้น

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 )   

สาํหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคัม พลัส
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2563

             หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
                             หรือที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการ
                             กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกจิกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,248,305,394.11
จํานวนหนวย

 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย 
สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 3/364/62  (CB20514A) -         14/5/2020 300 299,749.28 0.01          0.01          
          รวมพันธบัตร (Bond) 299,749.28 0.01          0.01          

หุนกู (Debenture)
      หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
          คร้ังที่1/2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565  (BAY224A)

2.37000  4/4/2022 AAA(tha)/FITCH 56,000 57,197,396.48 1.17          1.09          

      หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)           
          คร้ังที่ 1/2556 ไถถอนป 2566  (BDMS233A)

4.63000  14/3/2023 AA/TRIS 5,000 5,440,376.40 0.11          0.10          

      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
           คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2563  (BEM20OA)

2.62000  21/10/2020 A/TRIS 1,000 1,008,858.36 0.02          0.02          

      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
           คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2564  (BEM214A)

2.05000  5/4/2021 A/TRIS 180,000 181,258,293.60 3.72          3.45          

      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
           คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2565  (BEM225A)

2.65000  9/5/2022 A/TRIS 12,000 12,336,999.12 0.25          0.23          

      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
           คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่1 ไถถอนป พ.ศ. 2565  (BEM229A)

2.65000  7/9/2022 A/TRIS 20,000 20,622,698.60 0.42          0.39          

      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
          คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (BJC223A)

3.26000  24/3/2022 A+/TRIS 27,000 27,978,081.75 0.57          0.53          

      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (BJC223B)

2.71000  24/3/2022 A+/TRIS 89,000 91,224,234.60 1.87          1.74          

      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566  (BJC233A)

3.20000  24/3/2023 A+/TRIS 14,000 14,660,017.40 0.30          0.28          

      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566  (BJC239A)

3.07000  7/9/2023 A+/TRIS 10,000 10,414,533.50 0.21          0.20          

      หุนกูของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CENTEL229A)

2.78000  29/9/2022 A/TRIS 1,000 1,031,599.78 0.02          0.02          

      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563  (CK20NA)

2.24000  3/11/2020 A/TRIS 1,000 1,005,826.12 0.02          0.02          

      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (CK215A)

2.97000  26/5/2021 A/TRIS 52,000 52,936,096.20 1.09          1.01          

      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (CK225A)

2.48000  23/5/2022 A/TRIS 79,000 80,533,652.28 1.65          1.53          

      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (CK226A)

2.46000  28/6/2022 A/TRIS 48,000 48,933,008.64 1.00          0.93          

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (CPALL20OB)

5.10000  31/10/2020 A(tha)/FITCH 25,000 25,554,609.50 0.53          0.49          

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (CPALL213C)

2.95000  18/3/2021 A(tha)/FITCH 73,000 74,139,960.70 1.52          1.41          

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CPALL221A)

2.86000  18/1/2022 AA-/TRIS 14,000 14,355,075.00 0.30          0.27          

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CPALL226A)

4.10000  30/6/2022 A(tha)/FITCH 20,000 21,131,393.40 0.43          0.40          

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,248,305,394.11
จํานวนหนวย

 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย 
สุทธิ

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (CPF20NA)

2.74000  15/11/2020 A+/TRIS 28,000 28,244,935.60 0.58          0.54          

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (CPF218B)

4.90000  2/8/2021 A+/TRIS 16,000 16,738,210.56 0.34          0.32          

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (CPF237A)

3.97000  29/7/2023 A+/TRIS 46,000 49,602,307.84 1.02          0.95          

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564  (CPFTH211A)

3.10000  20/1/2021 A+/TRIS 4,000 4,056,897.72 0.08          0.08          

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564  (CPFTH215A)

2.43000  24/5/2021 A+/TRIS 97,000 98,170,243.89 2.02          1.87          

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566  (CPFTH231A)

3.47000  20/1/2023 A+/TRIS 60,000 62,857,248.00 1.29          1.20          

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566  (CPFTH235A)

2.91000  30/5/2023 A+/TRIS 44,000 45,253,277.08 0.93          0.86          

      หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (CPN235A)

2.78000  2/5/2023 AA/TRIS 30,000 31,419,684.90 0.65          0.60          

      หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่1 ไถถอนป 2564  (FPT213A)

2.61000  15/3/2021 A-/TRIS 1,000 1,012,318.19 0.02          0.02          

      หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่3 ไถถอนป 2568  (FPT251A)

2.36000  14/1/2025 A-/TRIS 114,000 113,207,264.52 2.32          2.16          

      หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถถอนป 2564  (TICON213A)

2.20000  14/3/2021 A-/TRIS 49,000 49,414,965.32 1.02          0.94          

      หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (GPSC219A)

2.21000  29/9/2021 A+(tha)/FITCH 22,000 22,272,313.80 0.46          0.42          

      หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (GPSC22NA)

1.97000  8/11/2022 AA-/TRIS 20,000 20,245,950.20 0.42          0.39          

      หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567  (GPSC24NA)

2.24000  8/11/2024 AA-/TRIS 10,000 10,210,697.60 0.21          0.19          

      หุนกูมีประกันของบริษัท ฮอนดา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
          คร้ังที่ 1/2563 ครบกําหนด พ.ศ.2566  (HLTC233A)

1.17000  20/3/2023 AAA/TRIS 18,000 18,034,773.30 0.37          0.34          

      หุนกูของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่3 ครบกําหนดไถถอนป 2564  (KK218A)

1.99000  8/8/2021 A/TRIS 60,000 60,451,071.60 1.24          1.15          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC213A)

2.40000  11/3/2021 A+/TRIS 4,000 4,041,107.84 0.08          0.08          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่2  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC215A)

2.12000  11/5/2021 A+/TRIS 52,000 52,412,511.32 1.08          1.00          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 4/2559  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC217A)

2.54000  22/7/2021 A+/TRIS 1,000 1,014,243.49 0.02          0.02          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC218A)

2.48000  11/8/2021 A+/TRIS 46,000 46,756,190.78 0.96          0.89          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 8/2559 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC21NA)

2.86000  30/11/2021 A+/TRIS 5,000 5,123,761.25 0.11          0.10          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC223A)

2.65000  11/3/2022 A+/TRIS 156,600 160,325,095.88 3.29          3.05          
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,248,305,394.11
จํานวนหนวย
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สุทธิ

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
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รอยละของมูลคา

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC226A)

3.00000  1/6/2022 A+/TRIS 5,000 5,203,352.65 0.11          0.10          

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 5/2560 ชุดที่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC22OA)

2.46000  19/10/2022 A+/TRIS 1,000 1,026,672.99 0.02          0.02          

      หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส 
          คร้ังที่ 2/2561  ไถถอนป 2564  (LH215A)

1.98000  7/5/2021 A+/TRIS 20,000 20,105,630.60 0.41          0.38          

      หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส 
          คร้ังที่ 1/2562  ไถถอนป 2565  (LH224A)

2.62000  26/4/2022 A+/TRIS 78,000 79,766,192.22 1.64          1.52          

      หุนกูมีประกันของบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
          คร้ังที่ 2/2560 ไถถอนป พ.ศ.2563  (MBTH209A)

1.97000  8/9/2020 AAA(tha)/FITCH 1,000 1,004,094.33 0.02          0.02          

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562ชุดที่7 ครบกําหนดไถถอนป2564  (MINT213C)

2.59000  29/3/2021 A/TRIS 5,000 5,077,664.05 0.10          0.10          

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562ชุดที่8 ครบกําหนดไถถอนป2565  (MINT223B)

3.10000  29/3/2022 A/TRIS 99,000 102,385,334.70 2.10          1.95          

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2555ชุดที่2 ครบกําหนดไถถอนป2565  (MINT228A)

4.75000  9/8/2022 A/TRIS 25,000 26,889,360.25 0.55          0.51          

      หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
          คร้ังที่ 3/2556 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (MPSC20OB)

5.02000  17/10/2020 A+/TRIS 30,000 30,642,965.70 0.63          0.58          

      หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
          คร้ังที่1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (MPSC219A)

4.52000  26/9/2021 A+/TRIS 2,000 2,094,952.60 0.04          0.04          

      หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
          คร้ังที่1/2555 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (MPSC21OA)

5.46000  31/10/2021 A+/TRIS 63,000 67,026,995.91 1.38          1.28          

      หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
          คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (MPSC229A)

3.59000  11/9/2022 A+/TRIS 13,000 13,632,441.42 0.28          0.26          

      หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
          คร้ังที่ 1/2556  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (MPSC233A)

4.60000  13/3/2023 A+/TRIS 9,000 9,751,253.76 0.20          0.19          

      หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่2/2560  ครบกําหนดไถถอนป 2563  (PS20NA)

2.64000  20/11/2020 A/TRIS 57,000 57,545,244.90 1.18          1.10          

      หุนกูมีผูค้ําประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด 
          คร้ังที่ 1/2562  ครบกําหนดป พ.ศ.2565  (PTTEPT226A)

2.26000  19/6/2022 AAA/TRIS 55,000 55,623,455.80 1.14          1.06          

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2560 ไถถอนป2563  (QH205A)

2.69000  11/5/2020 A-/TRIS 1,500 1,502,545.55 0.03          0.03          

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2560 ไถถอนป2563  (QH20NA)

2.20000  21/11/2020 A-/TRIS 16,000 16,096,134.08 0.33          0.31          

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2561 ไถถอนป2564  (QH213A)

2.16000  5/3/2021 A-/TRIS 106,000 106,758,845.52 2.19          2.03          

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ไถถอนป2565  (QH225A)

2.85000  8/5/2022 A-/TRIS 37,000 37,869,678.34 0.78          0.72          

      หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2561  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (SPALI213A)

2.09000  15/3/2021 A/TRIS 115,500 116,434,729.95 2.39          2.22          

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (THAI205A)

2.35000  3/5/2020 A/TRIS 1,000 1,000,654.97 0.02          0.02          

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (THAI208A)

4.88000  30/8/2020 A/TRIS 4,000 4,046,056.36 0.08          0.08          
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,248,305,394.11
จํานวนหนวย

 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย 
สุทธิ

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือของ
ตราสารหรือผูออก
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มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (THAI212A)

5.14000  7/2/2021 A/TRIS 1,000 1,028,097.54 0.02          0.02          

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (THAI215B)

4.62000  13/5/2021 A/TRIS 50,000 51,430,382.50 1.06          0.98          

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (THAI225A)

3.06000  3/5/2022 A/TRIS 183,000 183,652,786.62 3.77          3.50          

      หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตาลีสซ่ิง(ประเทศไทย)จํากัด 
          คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่2 ไถถอนป พ.ศ.2564  (TLT218A)

2.28000  10/8/2021 AAA/TRIS 1,000 1,012,791.39 0.02          0.02          

      หุนกูมีประกันของบริษัทโตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
          คร้ังที่ 4/2560อายุ 5ป  ครบกําหนดป พ.ศ.2565  (TLT22OA)

2.20000  31/10/2022 AAA/TRIS 7,000 7,109,335.59 0.15          0.14          

          รวมหุนกู (Debenture) 2,648,345,432.40 54.35        50.46        

หุน (Stock)
      ธนาคาร 78,022,475.00 1.60          1.49          
            ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (BBL) -         272,600 27,396,300.00 0.56          0.52          
            ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  (KBANK) -         280,000 25,620,000.00 0.53          0.49          
            ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (SCB) -         361,100 25,006,175.00 0.51          0.48          
      วัสดุกอสราง 55,987,200.00 1.15          1.07          
            บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  (SCC) -         172,800 55,987,200.00 1.15          1.07          
      ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 61,080,050.00 1.26          1.16          
            บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  (IVL) -         2,089,000 44,704,600.00 0.92          0.85          
            บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (PTTGC) -         536,900 16,375,450.00 0.34          0.31          
      พาณิชย 123,101,900.00 2.53          2.35          
            บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)  (COM7) -         711,900 11,105,640.00 0.23          0.21          
            บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL) -         1,442,300 87,980,300.00 1.81          1.68          
            บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  (HMPRO) -         2,163,600 24,015,960.00 0.49          0.46          
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 148,810,100.00 3.06          2.83          
            บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  (ADVANC) -         275,100 55,295,100.00 1.14          1.05          
            บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (INTUCH) -         1,870,300 93,515,000.00 1.92          1.78          
      ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 24,164,510.00 0.50          0.47          
            บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (HANA) -         674,000 15,502,000.00 0.32          0.30          
            บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (KCE) -         632,300 8,662,510.00 0.18          0.17          
      พลังงานและสาธารณูปโภค 253,229,400.00 5.20          4.81          
            บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  (BGRIM) -         534,300 21,238,425.00 0.44          0.40          
            บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  (GPSC) -         372,000 21,204,000.00 0.44          0.40          
            บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  (GULF) -         390,400 58,560,000.00 1.20          1.12          
            บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) -         2,155,300 66,275,475.00 1.36          1.26          
            บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (PTTEP) -         414,400 27,972,000.00 0.57          0.53          
            บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)  (RATCH) -         316,300 18,029,100.00 0.37          0.34          
            บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  (TOP) -         1,299,200 39,950,400.00 0.82          0.76          
      ส่ือและส่ิงพิมพ 25,969,724.00 0.53          0.49          
            บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)  (PLANB) -         2,530,900 7,491,464.00 0.15          0.14          
            บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  (VGI) -         3,241,800 18,478,260.00 0.38          0.35          
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รอยละของมูลคา

      เงินทุนและหลักทรัพย 99,555,750.00 2.05          1.90          
            บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  (AEONTS) -         221,900 21,912,625.00 0.45          0.42          
            บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (BAM) -         1,746,700 34,934,000.00 0.72          0.67          
            บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  (KTC) -         482,500 13,148,125.00 0.27          0.25          
            บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)  (MTC) -         844,600 29,561,000.00 0.61          0.56          
      อาหารและเครื่องดื่ม 78,342,675.00 1.61          1.50          
            บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  (CPF) -         1,231,000 29,913,300.00 0.61          0.57          
            บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)  (M) -         317,500 15,001,875.00 0.31          0.29          
            บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  (MINT) -         1,273,200 21,389,760.00 0.44          0.41          
            บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)  (TU) -         872,300 12,037,740.00 0.25          0.23          
      การแพทย 66,106,680.00 1.35          1.26          
            บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)  (BCH) -         697,600 7,952,640.00 0.16          0.15          
            บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  (BDMS) -         2,375,900 44,904,510.00 0.92          0.86          
            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)  (CHG) -         6,309,300 13,249,530.00 0.27          0.25          
      พัฒนาอสังหาริมทรัพย 55,907,565.00 1.15          1.07          
            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  (CPN) -         401,100 17,147,025.00 0.35          0.33          
            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  (LH) -         3,239,000 21,701,300.00 0.45          0.41          
            บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  (WHA) -         7,754,200 17,059,240.00 0.35          0.33          
      บริการรับเหมากอสราง 26,388,720.00 0.54          0.50          
            บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน)  (STEC) -         2,314,800 26,388,720.00 0.54          0.50          
      ขนสงและโลจิสติกส 77,044,765.00 1.58          1.47          
            บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  (AOT) -         733,300 37,214,975.00 0.76          0.71          
            บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (BTS) -         4,376,900 39,829,790.00 0.82          0.76          
          รวมหุน (Stock) 1,173,711,514.00 24.11        22.37        

หนวยลงทุน (Unit Trust)
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
          เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอ  (FTREIT) -         10,979,046 148,217,121.00 3.04          2.82          
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท  (IMPACT) -         7,746,200 113,094,520.00 2.32          2.15          
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  (WHART) -         9,651,366 121,607,211.60 2.50          2.32          
      กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย  (TFFIF) -         5,327,300 53,805,730.00 1.10          1.03          
      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท  (TLGF) -         7,364,100 111,934,320.00 2.30          2.13          
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท  (CPNREIT) -         752,800 17,916,640.00 0.37          0.34          
      กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  (DIF) -         28,700,324 430,504,860.00 8.84          8.20          
      ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช  (HREIT) -         7,888,200 51,667,710.00 1.06          0.98          
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 1,048,748,112.60 21.53        19.97        
 

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  5,337,473,935.09 บาท ) 4,871,104,808.28 100.00      92.81        

       คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือของตราสาร

  AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ

              ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ
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  AA       มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

              เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

  A         มีความเส่ียงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

              เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

  BBB     มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว

              ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเม่ือ

              เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

  BB       มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ

              ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คอนขางชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการ

              ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

  B         มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ

              สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ

  C         มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน

              โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

  D         เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

  อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย

  ในระดับเดียวกัน
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สรุปขอมูลการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันกองทุนรวม 
โดยมีการปรับปรุงในสวนขอผูกพันในขอดังตอไปนี้ 
ขอ 16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน  
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
16.2.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปน
ในการรับชําระหน้ี 
16.4 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณี
ที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริงและ 
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย 
 
ขอ 18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้  
(1) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนบุคคล ดังนี้  
(ก) กองทุน ดังนี้   
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
2. กองทุนประกันสังคม  
3. กองทุนการออมแหงชาติ  
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
5. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
6. กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
7. กองทุนอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวามีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตามขอ 1. ถึงขอ 6. 
8.  กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะตามขอ 1. ถึงขอ 7.   
(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหน่ึง (1) (ก) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล  
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโครงการระหวางประเทศ โดยเปนการลงทุนในตางประเทศของ 
ผูลงทุนที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) 
(ง)  บุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 
 
(2) กรณีที่เปนการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้ 
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(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการแตงต้ังจาก
บริษัทจัดการ 
“ผูลงทุนรายใหญ” และ “ผูดูแลสภาพคลอง” ตามขอ (2) (ก) หมายความ ผูลงทุนรายใหญและผูดูแลสภาพคลอง ตามที่
กําหนดไวในประกาศที่เก่ียวกับการจัดต้ังและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวยลงทุน 
ที่รองรับการรับโอนเงินดังกลาว 
“เงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ” หมายถึง 
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนตอเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น 
3. ผลประโยชนอันเกิดจากเงินตามขอ 1. และขอ 2. 
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามขอ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเปนการถือหนวยลงทุนที่มีระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 1 ป  เวน
แตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เน่ืองจากมีเหตุจําเปนและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโดยรวม
ของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ 
(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถวน ดังนี้ 
1. การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตองมิไดเปนไปโดยมุง
แสวงหาประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากประโยชนทั่วไปที่พึงไดรับจากการลงทุน เชน เงินปนผล หรือสิทธิออกเสียง เปนตน 
2. มีกระบวนการท่ีทําใหม่ันใจไดวาผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผูถือหนวยลงทุนท่ีถือเกินกวา
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได 
 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 
  
ขอ 19.  หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
19.1 ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการแกไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใด
วิธีการหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน 
(2) การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
 
19.2 วันและเวลาในการดําเนินการเพื่อขอมติ  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี กลาวคือ กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
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จัดการ เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเร่ืองดังกลาว 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ 
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศน้ีแลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน 
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
 
ขอ 20.  วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน 
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม
และไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ เร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง 
(ก) ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเก่ียวกับการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น  
(ง) ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และขอกําหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสีย
ผลประโยชน 
(จ) เร่ืองท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตอง
ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดยไดรับมติ 
โดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไม
กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพัน
เปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสง
สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของ
กองทุนรวม 

 
ขอ 22. การเลิกกองทุนรวม  
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี ้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมน้ัน 
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ความใน (3) วรรคหน่ึง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เน่ืองจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
ความใน (3) วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน 
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เม่ือปรากฏขอเท็จจริงท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และ
การเลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
 
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  
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22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปล่ียนแปลงเปน
อยางอื่น  
(ก) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 
22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
มีผลต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทสิโก้ จํากดั 
TISCO Asset Management Co.,Ltd. 

บริษทัจดัการ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100% 
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 

คณะกรรมการบริษทัจดัการ 

1. นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
2. นายเมธา ปงสุทธิวงศ
3. นายชาตรี จันทรงาม
4. นางดุลยรัตน ทวีผล
5. นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
6. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
7. นายสุพงศวร เม้ียนโภคา

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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