
 
 
 

กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบัตรระยะส้ัน 
(TISCO Short Term Government Bond Fund) 

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน 2562  
ถงึวนัที ่30 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั 
 



รายงานบริษทัจดัการ 
 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น 

 

 บลจ.ทิสโก จํากดั ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่         
1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผล
การดาํเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 
 

 ในป 2020 เราคาดวาธนาคารกลางท่ัวโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ทําใหอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับต่ํา    
ชวยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐานจากการข้ึนดอกเบี้ยเหมือนเมื่อป 2018 และหนุน Valuation ใหทรงตัวไดในระดับสูง  
 

 โดยในชวง 1-2 เดือนขางหนา เรามองวาตลาดหุน EM (Emerging Markets) จะกลับมา Outperform ในระยะสั้น จาก 1) ขาวการ
ลงนามในขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ทําให Sentiment การลงทุนกลับมาดีขึ้น  2) การตกลงลดปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบของ
กลุม OPEC  จะชวยสนับสนุนใหราคานํ้ามันและกําไรของบริษัทใน EM เพ่ิมข้ึน และ 3) คาเงินดอลลารสหรัฐฯท่ีเริ่มกลับมามีแนวโนม
ออนคาลง จะทําใหตลาดหุนใน EM ซึ่งปรับตัวข้ึนมานอยกวาตลาด DM ในชวงปที่ผานมา สามารถกลับมา Outperform ไดในระยะ 1-2 
เดือนขางหนา คลายกับในชวงป 2016 ที่ราคานํ้ามันเริ่มกลับมาฟนตัวข้ึน และจีนมีการกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่ ทําใหเงินหยวนออนคา
ลงมาก และชวยใหเศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกฟนตัวไดอยางรวดเร็ว 
 

 อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดมี Upside จํากัด จาก 1) Valuation อยูในระดับที่แพง ตลาดไดคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจไว
คอนขางสูง Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ไดเพ่ิมข้ึนมาอยางรวดเร็วเปน 18.1 เทาจาก 14.5 เทาในชวงไตรมาส 1 ซึ่งเราประเมิน
วา Valuation ที่สูงในระดับน้ี ไดสะทอนการเรงฟนตัวของเศรษฐกิจไปมากแลว 2) การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบน้ีนาจะเปนไป
ไดอยางคอยเปนคอยไป ทําใหคาดการณ EPS Growth ในป 2020 ต่ํา 3) ความเสี่ยงจากสงครามการคายังคงอยู และ 4) มีความเสี่ยงทาง
การเมืองจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นมา ซึ่งอาจจุดชนวนใหตลาดปรับฐานในชวงตนเดือน มี.ค. จากความกังวลตอนโยบายของ
ผูสมัครทาชิงตําแหนงปธน. จากพรรรค Democrat ซึ่งมีนโยบายกดดันตลาดหุน เชน การเสนอใหเพ่ิมภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได
สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได และเสนอใหเพ่ิมความเขมงวดในการกํากับดูและบริษัท Tech firms ขนาดใหญ  
 

 ในเชิงกลยุทธ เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเพ่ิมนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุน EM เพียงระยะสั้น และขายทํากําไรหุน EM ภายใน
เดือน ก.พ. ในขณะเดียวกัน ใหซื้อสะสมทองคําควบคูกันดวย โดยเฉพาะในชวงน้ีที่ราคากําลังพักฐาน 
 

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562)   
มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 0.63 

 

 

                ทายน้ี บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ  
บริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเน่ือง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 
                                     
 
 

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
 
 
 

1



กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบตัรระยะส้ัน 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน* 
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 

ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 

กองทุนเปิด 
ตั้งแต่ 
ต้นปี 

1 เดอืน 3 เดือน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

ทสิโก้ พนัธบัตรระยะส้ัน 1.11% 0.11% 0.26% 0.63% 1.17% 1.01% 1.06% 1.46%  1.76% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 1.58% 0.15% 0.38% 0.90% 1.68% 1.50% 1.28%   1.34%   1.61% 

เกณฑ์มาตรฐาน*** 1.43% 0.11% 0.38% 0.77% 1.53% 1.45% 1.45%   1.71%   1.97% 
 

 * การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสารการวัด     
    ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ  ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผลการ    
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการดําเนินงานในอดีตของ   

    กองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
     ** อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย และเปลี่ยนเปน อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตร      

รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
    *** คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบตัรระยะส้ัน 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือผู้จัดการกองทุน (back-up) 

กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบัตรระยะส้ัน คุณนราธร จารุกลุวนิช คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
 

กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบัตรระยะส้ัน 

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

29 พฤศจกิายน 2562 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก 

                  เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีสํ่านักงานของบริษัทจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ
(http://www.tiscoasset.com) 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ พนัธบตัรระยะส้ัน 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,531.87 0.13 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 353.19 0.01 

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 1,765.93 0.07 

คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 180.26 0.008 

รวมคาใชจายท้ังหมด *(Total*) 5,831.25 0.22 
 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Commission)                                                    -                                    - 
 

* ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 
   ภาษีมูลคาเพ่ิม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหน้ี และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))      
**      คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 22.50 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 45.69 บาท (หนวย : พันบาท)     
          หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.79 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 46.66 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 5.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 17.87 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
 

 
 
 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม  (Portfolio Turnover Ratio : PTR)               =               3.52 
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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 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 มถุินายน 2562 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2562

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กองทุนเปิด ทสิโก้ พันธบัตรระยะสัน้
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 มถุินายน 2562 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2562

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

ธุรกจิกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          2,525,690,785.49

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท)
เงิน 
ลงทุน

สินทรัพย
 สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
พันธบัตร (Bond)
      พันธบัตรธนาคารเเหงประเทศไทย งวดท่ี 36/92/62  (CB19D06C) -         6/12/2019 65,000 64,988,745.25 2.63      2.57       
      พันธบัตรธนาคารเเหงประเทศไทย งวดท่ี 37/91/62  (CB19D12B) -         12/12/2019 80,000 79,971,079.20 3.23      3.17       
      พันธบัตรธนาคารเเหงประเทศไทย งวดท่ี 25/182/62  (CB19D19A) -         19/12/2019 79,000 78,952,012.24 3.19      3.12       
      พันธบัตรธนาคารเเหงประเทศไทย งวดท่ี 38/91/62  (CB19D19B) -         19/12/2019 135,000 134,917,164.00 5.45      5.34       
      พันธบัตรธนาคารเเหงประเทศไทย งวดท่ี 39/91/62  (CB19D26B) -         26/12/2019 60,000 59,949,494.40 2.42      2.37       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 27/182/62  (CB20102A) -         2/1/2020 100,000 99,891,406.00 4.04      3.96       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 28/182/62  (CB20109A) -         9/1/2020 163,000 162,779,876.65 6.58      6.44       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 29/182/62  (CB20116A) -         16/1/2020 70,000 69,890,779.00 2.83      2.77       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 42/91/62  (CB20116B) -         16/1/2020 80,000 79,876,180.80 3.23      3.16       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 43/91/62  (CB20123B) -         23/1/2020 195,000 194,641,841.55 7.87      7.71       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 31/182/62  (CB20130A) -         30/1/2020 200,000 199,596,432.00 8.07      7.90       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 32/182/62  (CB20206A) -         6/2/2020 110,000 109,744,387.50 4.44      4.35       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 33/182/62  (CB20213A) -         13/2/2020 180,000 179,554,066.20 7.26      7.11       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 35/182/62  (CB20227A) -         27/2/2020 105,000 104,679,144.15 4.23      4.14       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 36/182/62  (CB20305A) -         5/3/2020 119,000 118,611,021.13 4.79      4.70       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 1/364/62  (CB20312A) -         12/3/2020 185,000 184,356,016.85 7.45      7.30       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 38/182/62  (CB20319A) -         19/3/2020 75,000 74,725,521.75 3.02      2.96       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 39/182/62  (CB20326A) -         26/3/2020 145,000 144,426,252.40 5.84      5.72       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 41/182/62  (CB20409A) -         9/4/2020 125,000 124,437,135.00 5.03      4.93       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 45/182/62  (CB20507A) -         7/5/2020 110,000 109,407,997.60 4.42      4.33       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 47/182/62  (CB20521A) -         21/5/2020 45,000 44,732,292.75 1.81      1.77       
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดท่ี 48/182/62  (CB20528A) -         28/5/2020 54,000 53,670,989.34 2.17      2.13       
          รวมพันธบัตร (Bond) 2,473,799,835.76 100.00  97.95     
 
รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  2,473,078,343.31 บาท ) 2,473,799,835.76 100.00  97.95     

อายุถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก (Duration) 0.20
สัดสวนของการลงทุนในทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองสูง 101.17

กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ

ของตราสารหรือผู
ออกตราสาร /

สถาบัน

มูลคายุติธรรม
 (บาท)

รอยละของมูลคา
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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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หนวย : บาท
สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,473,078,343.31 บาท) 2,473,799,835.76      
เงินฝากธนาคาร 81,001,254.18           
ลูกหนี้

   จากดอกเบี้ยรับ   70,636.13                  
รวมสินทรัพย 2,554,871,726.07      

หนี้สิน
เจาหนี้

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (28,214,748.70)         
คาใชจายคางจาย (928,232.69)              
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย (27,363.77)                 
หนี้สินอ่ืน ๆ (10,595.42)                 

รวมหนี้สิน (29,180,940.58)         
สินทรัพยสุทธิ 2,525,690,785.49      
สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,960,786,346.85      
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 279,204,040.48         
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 285,700,398.16         

สินทรัพยสุทธิ 2,525,690,785.49      

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.8810                     
จํานวนหนวยลงทุน  (หนวย) 196,078,634.6892     

กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบดุล

ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562
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หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบี้ย 593,400.52                
สวนลดรับ 20,341,371.40           

รวมรายได 20,934,771.92           
คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ (3,531,867.97)           
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (353,186.80)              
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (1,765,934.02)           
คาสอบบัญชี (22,499.85)                 
คาใชจายอ่ืน ๆ (168,361.31)              

รวมคาใชจาย (5,841,849.95)           
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 15,092,921.97           
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 462,661.42                
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน 886,569.75                

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน 1,349,231.17

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 16,442,153.14

กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562
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