
กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 
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สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 
ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2562 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั 



รายงานบริษทัจดัการ

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 

ตลาดหุนไดปรับตัวเพ่ิมข้ึนตั้งแตตนป จากความคาดหวังตอการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง
ตอเน่ือง โดยนับตั้งแตตนป ดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing) ไดลดลงตอเน่ือง จนลาสุดเขาสูเกณฑหดตัวตอเน่ืองมาเปนเดือน   
ที่ 2 ขณะท่ีตลาดหุนกลับปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ตามการคาดการณการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งในชวง 3 เดือนท่ีผานมา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal funds rate) ลงไปแลว 2 ครั้ง 50bps มาที่                  
1.75% - 2.00% และในระยะขางหนา ตลาด Fed Funds Future ยังไดคาดหวังให Fed ลดอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมเติมอีก 4 ครั้ง เปน             
0.75-1.00% ณ สิ้นป 2020  

อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดอาจปรับตัวลดลงหาก Fed ไมลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด เน่ืองจาก 1) เงินเฟอไดเรงตัวสูระดับ
สูงสุดตั้งแตป 2008 และเปนอุปสรรคตอการลดดอกเบ้ีย 2) เม่ือเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบี้ยในชวงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (mid-cycle) 
เพียง -75bps ทําให Fed ลดดอกเบ้ียไดอีกเพียง 1 ครั้ง เพ่ือยืนยันกับตลาดวาการลดดอกเบี้ยรอบน้ีเปนเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในชวงกลางวัฏจักร และ 3) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางทานไมเห็นดวยกับการลดดอกเบ้ีย โดยการลดดอกเบ้ียใน        
2 ครั้งที่ผานมา มีคณะกรรมการออกเสียงคาน 2 เสียงทุกครั้ง นอกจากน้ี คาดการณดอกเบ้ียของคณะกรรมการ Fed (FOMC dot plot)     
ชี้วา คณะกรรมการ FOMC ที่สนับสนุนใหลดดอกเบี้ยลงมากที่สุดยังมองวาจะลดดอกเบี้ยลงไดอีกเพียงครั้งเดียว 

ความแตกตางระหวางความคาดหวังของตลาดกับการสงสัญญาณของ Fed ทําใหมีความเสี่ยงที่ตลาดจะผิดหวังและทําใหเกิด
การเทขายสินทรัพยเสี่ยงอีกระลอก  

เราแนะนําใหนักลงทุนทยอยลดความเส่ียงของพอรตการลงทุน โดยลดนํ้าหนักการลงทุนในหุนตลาดเกิดใหมที่มีความผัน
ผวนสูง และแนวโนมผลประกอบการยังถูกดดันจากสงครามการคา โดยเราแนะนําใหกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยที่ไดประโยชน
จากการผอนคลายนโยบายการเงิน เชน  ทองคําและ REITs และหุนในกลุมท่ีผลกําไรไมผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก และยังมี
แนวโนมเติบโตไดดีในระยะยาว เชน กลุม Health Care เปนตน 

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ดังน้ี 
กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 5.75 และกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class A) มีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 5.81

ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเน่ือง และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ทิสโก จํากดั
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 กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน* 
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 

ข้อมูล ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 

กองทุนเปิด ตั้งแต่ต้นปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน 

ทสิโก้ อนิคมั พลสั (R) 10.06% 1.16% 5.75% 6.43% 6.25% 6.14% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 8.72% 1.47% 4.29% 5.62% 6.37% 6.72% 

ทสิโก้ อนิคมั พลสั (A) 10.15% 1.18% 5.81% 6.52% n.a. 6.85% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 8.72% 1.47% 4.29% 5.62% n.a. 6.31% 
 

   * การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสารการ 
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต        

   ** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1- 3 ป ในสัดสวน 15% 2) ดัชนีหุนกูเอกชนที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในระดับที่สามารถลงทุน   
        ได (BBB up) ในสัดสวน 15% 3) อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดสวน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวม                  
        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 25% และ 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

(PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 25% และเปลี่ยนเปน 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1- 3 ป ในสัดสวน 75% 2) 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 12.25% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 12.50% เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือผู้จัดการกองทุน (back-up) 

กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั คุณภัคพล วนวิทย คุณพรีภัทร แสงทองฉาย 

 
ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

 

กองทุนเปิด ทสิโก้ อินคมั พลัส 

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

30 กันยายน 2562 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก               
เสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคมั พลสั 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม                                                                    
สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 20,971.58 0.47 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 711.01 0.02 

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 5,325.49 0.12 

คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 103.29 0.001 

รวมคาใชจายท้ังหมด * (Total*) 27,111.37 0.61 

 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Commission)                                            3,363.40                      0.08 
 

* ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 
   ภาษีมูลคาเพ่ิม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) 
          และคาใชจายดังกลาวไมรวมคาใชจายภาษีตราสารหนี้ 
**      คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 21.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 6.64 บาท (หนวย : พันบาท)     
          หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 40.78 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 5.62 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 8.36 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 8.24 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดต้ังกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เปนจํานวนเงิน 12.65 บาท (หนวย : พันบาท) 
          หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
 

            *   รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุก Class) 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม  (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                   =                    0.73 

 

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio ราย Class 

Class A 0.486 0.138 0.624 
Class R 0.471 0.138 0.609 
 

    *   รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (ราย Class) 
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 กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ลําดับที่ ช่ือบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย คานายหนา รอยละ / ยอดรวม

1 ทิสโก จํากัด                                                                                        2,331,741.24 69.33
TISCO SECURITIES CO., LTD.                                                                          

2 ไทยพาณิชย จํากัด                                                                                    327,115.92 9.72
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED                                                                      

3 ภัทร จํากัด (มหาชน)                                                                                  189,911.76 5.65
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                            

4 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                                                                              180,809.94 5.38
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                          

5 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด                                                                135,269.82 4.02
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED                                                      

6 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด                                                                       85,724.82 2.55
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED                                                         

7 ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด                                                                 51,058.01 1.52
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.                                                         

8 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)                                                                        28,937.55 0.86
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                    

9 ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด                                                                     17,134.77 0.51
CLSA Securities (Thailand) Ltd.                                                                     

10 ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                                                                       9,457.94 0.28
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                                                    

3,363,397.50 100.00

11 อ่ืนๆ 6,235.73 0.18
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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 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 )   

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2562

กองทุนเปิด ทสิโก้ อนิคัม พลัส

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2562

               หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

                               หรือที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการ

                               กลต. (http://www.sec.or.th)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,425,220,893.44

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย
สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รุนที่ 1/2ป/2561  (BOT202B) 1.34000   26/2/2020 214,000 213,914,151.76 4.07          3.94          
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 3/364/62  (CB20514A) -          14/5/2020 300 297,421.80 0.01          0.01          
          รวมพันธบัตร (Bond) 214,211,573.56 4.08          3.95          

หุนกู (Debenture)
      หุนกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2.37000   4/4/2022 AAA(tha)/FITCH 56,000 56,820,940.40 1.08          1.05          

คร้ังที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2565  (BAY224A)
      หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 4.63000   14/3/2023 AA-/TRIS 5,000 5,421,507.95 0.10          0.10          

คร้ังที่ 1/2556 ไถถอนป 2566  (BDMS233A)
      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.62000   21/10/2020 A/TRIS 1,000 1,007,876.64 0.02          0.02          

คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2563  (BEM20OA)
      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.05000   5/4/2021 A/TRIS 180,000 180,403,660.80 3.43          3.33          

คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2564  (BEM214A)
      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.65000   9/5/2022 A/TRIS 12,000 12,187,252.32 0.23          0.22          

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565  (BEM225A)
      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.65000   7/9/2022 A/TRIS 20,000 20,343,856.00 0.39          0.37          

คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565  (BEM229A)
      หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3.18000   9/5/2024 A/TRIS 23,000 23,963,958.98 0.46          0.44          

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ. 2567  (BEM245A)
      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 3.26000   24/3/2022 A+/TRIS 27,000 27,741,630.33 0.53          0.51          

คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (BJC223A)
      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 2.71000   24/3/2022 A+/TRIS 99,000 100,337,863.23 1.91          1.85          

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (BJC223B)
      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 3.20000   24/3/2023 A+/TRIS 14,000 14,479,619.98 0.27          0.27          

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566  (BJC233A)
      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 3.07000   7/9/2023 A+/TRIS 10,000 10,294,130.50 0.20          0.19          

คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566  (BJC239A)
      หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 2.65000   7/9/2024 A+/TRIS 12,000 12,159,845.76 0.23          0.22          

คร้ังที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567  (BJC249A)
      หุนกูของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 2.78000   29/9/2022 A/TRIS 1,000 1,020,269.25 0.02          0.02          

คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CENTEL229A)
      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2.24000   3/11/2020 A/TRIS 1,000 1,006,278.77 0.02          0.02          

คร้ังที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563  (CK20NA)
      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2.97000   26/5/2021 A/TRIS 52,000 52,960,792.56 1.01          0.98          

คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (CK215A)
      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2.48000   23/5/2022 A/TRIS 169,000 171,156,561.68 3.26          3.15          

คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (CK225A)
      หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2.46000   28/6/2022 A/TRIS 48,000 48,567,766.56 0.92          0.90          

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565  (CK226A)
      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 5.10000   31/10/2020 A(tha)/FITCH 25,000 25,860,584.25 0.49          0.48          

คร้ังที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (CPALL20OB)
      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 2.95000   18/3/2021 A-(tha)/FITCH 73,000 74,111,422.08 1.41          1.37          

คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (CPALL213C)

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ

ตราสารหรือผูออกตรา
สาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,425,220,893.44

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย
สุทธิ

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ

ตราสารหรือผูออกตรา
สาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 2.86000   18/1/2022 AA-/TRIS 14,000 14,264,779.20 0.27          0.26          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CPALL221A)

      หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 4.10000   30/6/2022 A-(tha)/FITCH 20,000 21,080,861.60 0.40          0.39          
คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (CPALL226A)

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 2.74000   15/11/2020 A+/TRIS 28,000 28,278,687.36 0.54          0.52          
คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (CPF20NA)

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 4.90000   2/8/2021 A+/TRIS 16,000 16,870,516.80 0.32          0.31          
คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (CPF218B)

      หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3.97000   29/7/2023 A+/TRIS 46,000 49,037,958.68 0.93          0.90          
คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (CPF237A)

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2.43000   24/5/2021 A+/TRIS 89,000 89,797,601.98 1.71          1.66          
คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564  (CPFTH215A)

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3.47000   20/1/2023 A+/TRIS 60,000 62,288,317.20 1.19          1.15          
คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566  (CPFTH231A)

      หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2.91000   30/5/2023 A+/TRIS 44,000 44,817,648.04 0.85          0.83          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566  (CPFTH235A)

      หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2.78000   2/5/2023 AA/TRIS 30,000 30,867,988.20 0.59          0.57          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (CPN235A)

      หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2.61000   15/3/2021 A-/TRIS 1,000 1,007,994.12 0.02          0.02          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564  (FPT213A)

      หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2.91000   15/2/2022 A-/TRIS 90,000 91,465,947.90 1.74          1.69          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถถอนป 2565  (FPT222A)

      หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 2.20000   14/3/2021 A-/TRIS 49,000 49,068,014.45 0.93          0.90          
คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถถอนป 2564  (TICON213A)

      หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 2.21000   29/9/2021 A+(tha)/FITCH 22,000 22,129,213.48 0.42          0.41          
คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (GPSC219A)

      หุนกูของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 1.99000   8/8/2021 A/TRIS 60,000 60,050,119.80 1.14          1.11          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2564  (KK218A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.40000   11/3/2021 A+/TRIS 4,000 4,032,908.88 0.08          0.07          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC213A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.12000   11/5/2021 A+/TRIS 47,000 47,188,729.44 0.90          0.87          
คร้ังที่ 3/2559 ชุดที่ 2  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC215A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.54000   22/7/2021 A+/TRIS 1,000 1,011,360.46 0.02          0.02          
คร้ังที่ 4/2559  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC217A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.48000   11/8/2021 A+/TRIS 46,000 46,477,490.58 0.88          0.86          
คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC218A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.86000   30/11/2021 A+/TRIS 5,000 5,095,337.80 0.10          0.09          
คร้ังที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (KTC21NA)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.65000   11/3/2022 A+/TRIS 156,600 159,020,813.63 3.03          2.93          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC223A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 3.00000   1/6/2022 A+/TRIS 5,000 5,160,209.35 0.10          0.10          
คร้ังที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC226A)

      หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.46000   19/10/2022 A+/TRIS 1,000 1,009,797.11 0.02          0.02          
คร้ังที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (KTC22OA)
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      หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส 1.98000   7/5/2021 A+/TRIS 20,000 20,029,557.40 0.38          0.37          
คร้ังที่ 2/2561  ไถถอนป 2564  (LH215A)

      หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส 2.62000   26/4/2022 A+/TRIS 78,000 79,237,363.14 1.51          1.46          
คร้ังที่ 1/2562  ไถถอนป 2565  (LH224A)

      หุนกูมีประกันของบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 1.97000   8/9/2020 AAA(tha)/FITCH 1,000 1,002,493.76 0.02          0.02          
คร้ังที่ 2/2560 ไถถอนป พ.ศ.2563  (MBTH209A)

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 2.59000   29/3/2021 A/TRIS 5,000 5,054,619.50 0.10          0.09          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป 2564  (MINT213C)

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 3.10000   29/3/2022 A/TRIS 99,000 101,542,394.25 1.93          1.87          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถถอนป 2565  (MINT223B)

      หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 4.75000   9/8/2022 A/TRIS 25,000 26,852,026.75 0.51          0.49          
คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2565  (MINT228A)

      หุนกูของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 5.02000   17/10/2020 A+/TRIS 30,000 30,984,411.90 0.59          0.57          
คร้ังที่ 3/2556 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (MPSC20OB)

      หุนกูของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 4.52000   26/9/2021 A+/TRIS 2,000 2,103,239.92 0.04          0.04          
คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (MPSC219A)

      หุนกูของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 5.46000   31/10/2021 A+/TRIS 63,000 67,584,973.05 1.29          1.25          
คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564  (MPSC21OA)

      หุนกูของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 3.59000   11/9/2022 A+/TRIS 13,000 13,592,285.59 0.26          0.25          
คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (MPSC229A)

      หุนกูของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 4.60000   13/3/2023 A+/TRIS 9,000 9,756,228.60 0.19          0.18          
คร้ังที่ 1/2556  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (MPSC233A)

      หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 2.64000   20/11/2020 A/TRIS 57,000 57,562,275.36 1.10          1.06          
คร้ังที่ 2/2560  ครบกําหนดไถถอนป 2563  (PS20NA)

      หุนกูมีผูคํ้าประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด 2.26000   19/6/2022 AAA/TRIS 55,000 55,625,314.80 1.06          1.03          
คร้ังที่ 1/2562  ครบกําหนดป พ.ศ.2565  (PTTEPT226A)

      หุนกูของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 2.20000   5/9/2024 AA+(tha)/FITCH 12,000 12,051,330.96 0.23          0.22          
คร้ังที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2567  (PTTGC249A)

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2.69000   11/5/2020 A-/TRIS 1,500 1,508,361.35 0.03          0.03          
คร้ังที่ 1/2560 ไถถอนป2563  (QH205A)

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2.20000   21/11/2020 A-/TRIS 16,000 16,055,076.00 0.30          0.30          
คร้ังที่ 2/2560 ไถถอนป2563  (QH20NA)

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2.16000   5/3/2021 A-/TRIS 106,000 106,246,540.10 2.02          1.96          
คร้ังที่ 1/2561 ไถถอนป 2564  (QH213A)

      หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2.85000   8/5/2022 A-/TRIS 45,000 45,801,930.60 0.87          0.84          
คร้ังที่ 1/2562 ไถถอนป2565  (QH225A)

      หุนกูของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 2.09000   15/3/2021 A/TRIS 115,500 115,975,453.44 2.21          2.14          
คร้ังที่ 1/2561  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (SPALI213A)

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2.35000   3/5/2020 A/TRIS 1,000 1,002,841.33 0.02          0.02          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (THAI205A)

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 4.88000   30/8/2020 A/TRIS 4,000 4,104,969.88 0.08          0.08          
คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563  (THAI208A)

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 5.14000   7/2/2021 A/TRIS 1,000 1,040,863.83 0.02          0.02          
คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (THAI212A)
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      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 4.62000   13/5/2021 A/TRIS 20,000 20,795,183.00 0.40          0.38          
คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564  (THAI215B)

      หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 3.06000   3/5/2022 A/TRIS 161,000 160,817,823.67 3.06          2.96          
คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565  (THAI225A)

      หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 2.28000   10/8/2021 AAA/TRIS 1,000 1,009,338.34 0.02          0.02          
คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ.2564  (TLT218A)

      หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 2.20000   31/10/2022 AAA/TRIS 2,000 2,018,531.64 0.04          0.04          
คร้ังที่ 4/2560 อายุ 5 ป  ครบกําหนดป พ.ศ.2565  (TLT22OA)

      หุนกูของบริษัท ไทย ยูเน่ียน กรุป จํากัด (มหาชน) 2.79000   20/7/2023 A+/TRIS 44,000 45,124,310.44 0.86          0.83          
คร้ังที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566  (TU237A)

          รวมหุนกู (Debenture) 2,694,347,852.70 51.30        49.69        

หุน (Stock)
      ธนาคาร 116,832,700.00 2.22          2.15          
            ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (BBL) -          178,700 31,004,450.00 0.59          0.57          
            ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  (KBANK) -          195,300 30,564,450.00 0.58          0.56          
            ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  (KKP) -          281,300 18,565,800.00 0.35          0.34          
            ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (SCB) -          311,000 36,698,000.00 0.70          0.68          
      วัสดุกอสราง 30,967,200.00 0.59          0.57          
            บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  (SCC) -          75,900 30,967,200.00 0.59          0.57          
      ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 57,314,500.00 1.09          1.05          
            บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  (IVL) -          992,500 32,256,250.00 0.61          0.59          
            บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (PTTGC) -          466,200 25,058,250.00 0.48          0.46          
      พาณิชย 114,764,900.00 2.19          2.12          
            บริษัท เบอรล่ียุคเกอร จํากัด (มหาชน)  (BJC) -          293,900 15,503,225.00 0.30          0.29          
            บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL) -          1,092,600 88,773,750.00 1.69          1.64          
            บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  (HMPRO) -          323,000 5,523,300.00 0.11          0.10          
            บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  (MAKRO) -          147,100 4,964,625.00 0.09          0.09          
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 117,755,300.00 2.24          2.17          
            บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  (ADVANC) -          217,100 47,762,000.00 0.91          0.88          
            บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (INTUCH) -          1,068,600 69,993,300.00 1.33          1.29          
      พลังงานและสาธารณูปโภค 216,543,416.25 4.13          3.99          
            บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  (BGRIM) -          439,900 19,025,675.00 0.36          0.35          
            บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  (GPSC) -          532,765 37,426,741.25 0.71          0.69          
            บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  (GULF) -          221,700 35,472,000.00 0.68          0.65          
            บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) -          2,006,400 92,796,000.00 1.77          1.71          
            บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (PTTEP) -          263,000 31,823,000.00 0.61          0.59          
      ส่ือและส่ิงพิมพ 21,698,405.00 0.41          0.40          
            บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)  (PLANB) -          1,236,500 10,633,900.00 0.20          0.20          
            บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  (VGI) -          1,123,300 11,064,505.00 0.21          0.20          
      เงินทุนและหลักทรัพย 49,426,075.00 0.95          0.91          
            บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  (AEONTS) -          58,000 12,064,000.00 0.23          0.22          
            บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  (KTC) -          228,900 9,785,475.00 0.19          0.18          
            บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)  (MTC) -          483,800 27,576,600.00 0.53          0.51          
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      อาหารและเครื่องด่ืม 86,696,700.00 1.66          1.60          
            บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  (CPF) -          836,400 21,955,500.00 0.42          0.40          
            บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)  (M) -          244,600 18,283,850.00 0.35          0.34          
            บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  (MINT) -          637,300 23,898,750.00 0.46          0.44          
            บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)  (OSP) -          605,600 22,558,600.00 0.43          0.42          
      การแพทย 62,703,042.00 1.19          1.16          
            บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)  (BCH) -          771,600 12,191,280.00 0.23          0.22          
            บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  (BDMS) -          1,558,800 37,722,960.00 0.72          0.70          
            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)  (CHG) -          5,198,700 12,788,802.00 0.24          0.24          
      การทองเท่ียวและสันทนาการ 20,218,400.00 0.38          0.37          
            บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  (CENTEL) -          515,800 17,021,400.00 0.32          0.31          
            บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)  (VRANDA) -          347,500 3,197,000.00 0.06          0.06          
      พัฒนาอสังหาริมทรัพย 101,631,970.00 1.93          1.87          
            บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)  (AWC) -          4,922,300 29,533,800.00 0.56          0.54          
            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  (CPN) -          467,500 31,790,000.00 0.61          0.59          
            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  (LH) -          1,703,300 16,351,680.00 0.31          0.30          
            บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  (PSH) -          169,700 2,833,990.00 0.05          0.05          
            บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  (WHA) -          4,437,500 21,122,500.00 0.40          0.39          
      บริการรับเหมากอสราง 16,316,000.00 0.31          0.30          
            บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน)  (STEC) -          815,800 16,316,000.00 0.31          0.30          
      ขนสงและโลจิสติกส 121,843,905.00 2.32          2.25          
            บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  (AOT) -          1,201,900 89,842,025.00 1.71          1.66          
            บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (BTS) -          2,388,200 32,001,880.00 0.61          0.59          
          รวมหุน (Stock) 1,134,712,513.25 21.61        20.91        

หนวยลงทุน (Unit Trust)
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย -          8,309,417 148,738,564.30 2.83          2.74          

เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้  (FTREIT)
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท  (IMPACT) -          7,058,400 188,812,200.00 3.60          3.48          
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  (WHART) -          5,598,400 108,608,960.00 2.07          2.00          
      กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (TFFIF) -          2,489,800 32,367,400.00 0.62          0.60          
      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท  (TLGF) -          8,621,700 219,853,350.00 4.19          4.05          
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท  (CPNREIT) -          1,453,100 51,948,325.00 0.99          0.96          
      กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  (DIF) -          23,811,124 414,313,557.60 7.89          7.64          
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช  (HREIT) -          4,393,600 43,276,960.00 0.82          0.80          
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 1,207,919,316.90 23.01        22.27        

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  4,915,617,067.35 บาท ) 5,251,191,256.41 100.00      96.82        

       คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
  AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
              ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ

  AA       มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
              เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          5,425,220,893.44

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท) เงินลงทุน
สินทรัพย
สุทธิ

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ

ตราสารหรือผูออกตรา
สาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา

  A         มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
              เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

  BBB     มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
              ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีที่ออนแอลงเมื่อ
              เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

  BB       มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
              ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
              ชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

  B         มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
              สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ

  C         มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
              โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได

  D         เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

  อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
  ในระดับเดียวกัน
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หนวย : บาท
สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,915,617,067.35 บาท) 5,251,191,256.41        
เงินฝากธนาคาร 251,331,403.95           
ลูกหนี้

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 18,334,826.65             
สินทรัพยอื่น ๆ 126,604.37                  

รวมสินทรัพย 5,520,984,091.38        
หนี้สิน

เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (760,134.01)                 
จากการซื้อเงินลงทุน (88,887,458.52)            

คาใชจายคางจาย (5,781,150.49)              
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย (169,957.53)                 
หนี้สินอื่น ๆ (164,497.39)                 

รวมหนี้สิน (95,763,197.94)            
สินทรัพยสุทธิ 5,425,220,893.44        
สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 4,402,305,351.61        
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 532,787,371.57           
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 490,128,170.26           

สินทรัพยสุทธิ 5,425,220,893.44        

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.3235 
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 440,230,535.1472       

กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบี้ย 31,679,504.56             
เงินปนผลรับ 40,428,512.64             

รวมรายได 72,108,017.20             
คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ (20,971,581.21)            
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (711,012.96)                 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (5,325,487.53)              
คาสอบบัญชี (20,999.25)                   
คาใชจายอ่ืน ๆ (192,551.88)                 

รวมคาใชจาย (27,221,632.83)            
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 44,886,384.37
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน (24,168,078.67)
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน 225,528,928.09

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน    201,360,849.42

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 246,247,233.79

งบกําไรขาดทุน
กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562
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