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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบปที่ผานมา
ตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนตางชาติเทขายอีกระลอกหนึ่ง จากการประเมินที่วา
1) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกําไรในเงินดอลลารสหรัฐฯยังคงต่ํากวาระดับสูงสุดในชวง
ที่ผานๆมาอีกคอนขางมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปนี้ เนื่องจากสภาพคลองในตลาดพันธบัตรที่มี
แนวโนมตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุนประเทศพัฒนาแลว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาดหุนสหรัฐฯ และญี่ปุน
มากกวาตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนา (Emerging markets; EM)
ทั้งนี้เราไดปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุนไทยเปน Underweight จาก Neutral โดยประเมินวาตลาดหุนไทยมีแนวโนมปรับ
ฐานลง และ Underperform ตลาดหุน Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุนไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกวาตลาดหุน Asia ex Japan
คอนขางมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยชวยหนุนตลาดหุนไทยในชวงที่ผานมา กําลังลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เปนสัญญาณชี้วาแรงซื้อจากภายในประเทศกําลังจะหมดไปเชนกัน
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวา Upside ของราคาน้ํามันดิบเริ่มจํากัด เนื่องจากตลาดไดรับรูถึงความเสี่ยงจากผลกระทบของ
มาตรการคว่ําบาตรอิหรานไปมากแลว โดยเราคาดวาปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานจะลดลงไดอีกไมมากเพียง 4 แสนบารเรลตอวัน
มาที่ระดับ 1.2 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งเปนระดับเดียวกับชวงที่อิหรานเคยถูกคว่ําบาตรในป 2015
ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ํามันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรลในชวง
ปลายปนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความตองการใชน้ํามันดิบโลก (Global oil demand growth) ป 2019 มีแนวโนมถูกปรับลดลง
เนื่องจาก 1) ราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับสูง 2) คาเงิน EM ซึ่งออนคาแรงตั้งแตตนป และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง จาก
ผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้ ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561) มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.71
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะ
มุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทานใน
โอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2561

2560

294,266,060.01
15,618,467.23
276,644,575.00
39,113,428.65
291,841,443.40

991,754,982.57
41,593,867.66
943,748,813.00
16,509,626.38
979,962,956.56

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึน้
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

บาท
2561

2560

16,194,437.52
26,057.43
16,220,494.95
6,858,742.75
49,759,299.95
59,121,052.15

33,093,807.50
83,404.89
33,177,212.39
9,209,100.77
11,231,616.66
35,199,728.28

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 61

บาท
2561

2560

291,841,443.40
9.8310

979,962,956.56
10.8058
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
มีการปรับตัวลดลงจาก 10.8058 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาอยูที่ 9.8310 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือคิดเปน
อัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 9.02

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

-4.06%

1.19%

-3.79%

6.71%

9.00%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

7.17%

3.54%

-0.96%

12.22%

12.23%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 276.64 ลานบาท โดยมีการลงทุนหุนสามัญในอัตรา
รอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 15.36%

อาหารและเครื่องดื่ม
6.16%

ขนสงและโลจิสติกส 4.24%

พลังงานและสาธารณูปโภค
22.45%

ธนาคาร
23.28%

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
3.17%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
18.05%

วัสดุกอสราง
7.29%

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณเอกชัย บุญยะพงศไชย
คุณณพัฒน ศรีวรพงษพนั ธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 สิงหาคม 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

5,990.96

1.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

59.91

0.02

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

639.03

0.17

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC)

82.58

0.02

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

46.26

0.012

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

6,858.74

1.84

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

4,185.02

1.12

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 6.87 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 18.23 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 8.36 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 4.28 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 7.57 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.97
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

1,517,441.37

36.259

427,022.33

10.204

424,689.63

10.148

396,086.24

9.464

320,471.23

7.658

222,257.89

5.311

211,100.69

5.044

180,657.18

4.317

177,083.94

4.231

86,330.65

2.063

221,880.01

5.301

4,185,021.16

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี ้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
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)







9

กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

291,841,443.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) (SPCG)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (LPN)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (PSH)
บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) (QH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน (Warrants)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS-W4)
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน (Warrants)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 276,160,349.09 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือผู
(บาท)
ออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

114,800
228,800
894,700
39,400

-

44,600

-

107,200

-

123,700
315,300

-

520,500
692,100
411,200
169,400

-

973,300

-

514,200
1,460,700
410,800
1,698,200
1,871,200
366,700

-

1,269,300

-

132,744

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

64,397,180.00 23.28
23,534,000.00 8.51
17,674,800.00 6.39
17,357,180.00 6.27
5,831,200.00 2.11
20,159,200.00 7.29
20,159,200.00 7.29
8,763,600.00 3.17
8,763,600.00 3.17
42,486,550.00 15.36
24,987,400.00 9.03
17,499,150.00 6.33
62,120,760.00 22.45
27,326,250.00 9.88
14,395,680.00 5.20
6,126,880.00 2.21
14,271,950.00 5.16
17,032,750.00 6.16
17,032,750.00 6.16
49,943,510.00 18.05
5,810,460.00 2.10
14,460,930.00 5.23
8,298,160.00 3.00
5,875,772.00 2.12
6,624,048.00 2.39
8,874,140.00 3.21
11,741,025.00 4.24
11,741,025.00 4.24
276,644,575.00 100.00

0.00
0.00
0.00

22.07
8.06
6.06
5.95
2.00
6.91
6.91
3.00
3.00
14.56
8.56
6.00
21.28
9.36
4.93
2.10
4.89
5.84
5.84
17.11
1.99
4.96
2.84
2.01
2.27
3.04
4.02
4.02
94.79

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

276,644,575.00 100.00

94.79
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุน ป 2561 : 276,160,349.09 บาท
(ราคาทุน ป 2560 : 942,085,316.72 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หนวย : บาท)
2560

4, 11

276,644,575.00

943,748,813.00

7, 8, 11
8

15,618,467.23
2,003,017.78
294,266,060.01

41,593,867.66
6,412,301.91
991,754,982.57

1,918,456.73
489,641.10
16,518.78
2,424,616.61
291,841,443.40

9,803,695.11
494,706.81
1,446,709.89
46,914.20
11,792,026.01
979,962,956.56

296,858,443.69

906,882,188.73

(44,130,428.94)
39,113,428.65
291,841,443.40

56,571,141.45
16,509,626.38
979,962,956.56

9.8310
29,685,844.3633

10.8058
90,688,218.8753

4
8
8

4
6
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม
รอยละของ
(หนวย)
(บาท)
มูลคาเงินลงทุน
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
17,032,750.00
6.16
973,300
17,032,750.00
6.16
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
64,397,180.00
23.28
114,800
23,534,000.00
8.51
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
228,800
17,674,800.00
6.39
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
894,700
17,357,180.00
6.27
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
39,400
5,831,200.00
2.11
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
8,763,600.00
3.17
3.17
107,200
8,763,600.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
20,159,200.00
7.29
44,600
20,159,200.00
7.29
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
49,943,510.00
18.05
514,200
5,810,460.00
2.10
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
1,460,700
14,460,930.00
5.23
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
3.00
410,800
8,298,160.00
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,698,200
5,875,772.00
2.12
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
1,871,200
6,624,048.00
2.39
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
366,700
8,874,140.00
3.21
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
62,120,760.00
22.45
520,500
27,326,250.00
9.88
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
5.20
692,100
14,395,680.00
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
411,200
6,126,880.00
2.21
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
169,400
14,271,950.00
5.16
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
11,741,025.00
4.24
1,269,300
11,741,025.00
4.24
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม
รอยละของ
(หนวย)
(บาท)
มูลคาเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42,486,550.00
15.36
123,700
24,987,400.00
9.03
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
315,300
17,499,150.00
6.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยจดทะเบียน
276,644,575.00
100.00
หลักทรัพยไมจดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 276,160,349.09 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

132,744

276,644,575.00

100.00
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหนวย
(หนวย)
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม
3,952,100
บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน
5,037,000
บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
334,700
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
686,000
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
767,700
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
398,200
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
691,800
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
3,725,000
ยานยนต
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
1,534,100
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
501,200
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
1,160,700
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน)
74,200
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
2,305,200
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
7,163,600
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
3,872,800
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
1,591,700
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,163,600
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคายุติธรรม
(บาท)

28,257,515.00
28,257,515.00
24,076,860.00
24,076,860.00
216,570,390.00
61,752,150.00
48,191,500.00
14,355,990.00
59,929,100.00
32,341,650.00
33,711,250.00
33,711,250.00
24,699,010.00
24,699,010.00
38,341,800.00
38,341,800.00
41,673,158.00
4,573,158.00
37,100,000.00
181,597,460.00
17,865,300.00
56,234,260.00
41,826,240.00
36,290,760.00
29,380,900.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

2.99
2.99
2.55
2.55
22.95
6.54
5.11
1.52
6.35
3.43
3.57
3.57
2.62
2.62
4.06
4.06
4.41
0.48
3.93
19.24
1.89
5.96
4.43
3.85
3.11
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหนวย
(หนวย)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
707,000
พลังงานและสาธารณูปโภค
627,100
บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
162,000
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
213,300
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
145,700
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
542,800
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
751,000
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
2,517,600
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
5,236,500
บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
212,000
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
402,900
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
1,181,300
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยจดทะเบียน

มูลคายุติธรรม
รอยละของ
(บาท)
มูลคาเงินลงทุน
9,968,700.00
1.06
9,968,700.00
1.06
166,288,995.00
17.63
9,782,760.00
1.04
37,908,000.00
4.02
18,290,475.00
1.94
58,134,300.00
6.16
11,127,400.00
1.18
12,541,700.00
1.33
18,504,360.00
1.96
26,706,150.00
2.83
26,706,150.00
2.83
9,275,000.00
0.98
9,275,000.00
0.98
142,582,525.00
15.11
75,543,750.00
8.01
67,038,775.00
7.10
943,748,813.00
100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 942,085,316.72 บาท)

943,748,813.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

100.00
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
(หนวย : บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 30 กันยายน 2559
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

หมายเหตุ
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการลงทุน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

4
8

4
5, 8
5
5, 8

16,194,437.52
26,057.43
16,220,494.95

33,093,807.50
83,404.89
33,177,212.39

5,990,957.74
59,909.53
639,035.53
40,000.00
128,839.95
6,858,742.75
9,361,752.20

8,025,223.90
80,252.30
856,023.82
37,000.00
210,600.75
9,209,100.77
23,968,111.62

50,938,570.32
(1,179,270.37)
49,759,299.95

9,568,120.38
1,663,496.28
11,231,616.66

59,121,052.15

35,199,728.28

4
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
(หนวย : บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 30 กันยายน 2559
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

2561

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

9,361,752.20
50,938,570.32
(1,179,270.37)
59,121,052.15

23,968,111.62
9,568,120.38
1,663,496.28
35,199,728.28

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

190,692,177.21
(901,417,492.64)
(710,725,315.43)

74,322,875.66
1,387,970,747.41
(498,840,292.89)
963,453,330.18

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 4.1 และ 10)

(36,517,249.88)

(18,690,101.90)

(688,121,513.16)
979,962,956.56
291,841,443.40

979,962,956.56
979,962,956.56

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

(หนวย : หนวย)
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนเริ่มแรก / หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

90,688,218.8753
17,983,044.5791
(78,985,419.0911)
29,685,844.3633

7,432,287.4883
128,889,838.0133
(45,633,906.6263)
90,688,218.8753

20

กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
(หนวย : บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 30 กันยายน 2559
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

2561

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

59,121,052.15

35,199,728.28

(736,663,845.27)
1,453,527,383.22
4,409,284.13
(7,885,238.38)
(494,706.81)
(957,068.79)
(30,395.42)
(50,938,570.32)
1,179,270.37
721,267,164.88

(1,706,360,844.54)
773,843,648.20
(6,412,301.91)
9,803,695.11
494,706.81
1,446,709.89
46,914.20
(9,568,120.38)
(1,663,496.28)
(903,169,360.62)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การออกจําหนายหนวยลงทุนเริ่มแรก
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

190,692,177.21
(901,417,492.64)
(36,517,249.88)
(747,242,565.31)

74,322,875.66
1,387,970,747.41
(498,840,292.89)
(18,690,101.90)
944,763,228.28

(25,975,400.43)
41,593,867.66
15,618,467.23

41,593,867.66
41,593,867.66

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
(หนวย : บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 30 กันยายน 2559
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

2561
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก : การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของกําไรทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) ***

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

10.8058

10.0000
-

0.2661
0.5724
(0.0133)
0.8252
(1.8000)
9.8310

0.4770
0.4931
0.0857
1.0558
(0.2500)
10.8058

15.82

6.49

291,841
1.84
4.34

979,963
1.70
6.12

1,263.00

268.21

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ที่เกิดขึ้นในระหวางป เนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง
ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้
กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค อิควิตี้ (“กองทุน”) ไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ปจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท โดยมีบริษัท
หลั กทรัพยจัดการกองทุน ทิ สโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน และนายทะเบีย นหนวยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในหุนที่มีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ และ/หรือมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี รวมถึงมีปจจัยพื้นฐานดีที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวย
ลงทุนของกองทุนขางตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน แตจะไดเปดเผย
เปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือ
มีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ
คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผูใชมาตรฐาน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ฝายบริหารของกองทุนเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1

การแบงปนสวนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายปนผลเปนเงินสด

4.2

การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับ รับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

24

4.3

การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุนประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด
ของวันที่วัดคาเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

4.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ตั้งแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การกองทุ น หรื อ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายหรื อ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ก องทุ น บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู
ภายใตอํานาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญของกองทุน

4.5

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยังไมได
แบงสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.6

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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5.

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังนี้
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

อัตรารอยละ
ไมเกิน 2.675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.2675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คา ธรรมเนีย มขา งตน รวมภาษีม ูล คา เพิ ่ม แลว และจะเรีย กเก็บ จากกองทุน เปน รายเดือ น บริษ ัท จัด การคํา นวณ
คา ธรรมเนีย มขา งตนทุกวันที่มีก ารคํานวณมูลคาสิน ทรัพยสุท ธิโ ดยใชมูล คา สิน ทรัพ ยสุท ธิใ นแตล ะวัน เปน ฐานใน
การคํานวณคาธรรมเนียม
6.

กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป
(หนวย : บาท)
2561
23,968,111.62
9,568,120.38
1,663,496.28
(18,690,101.90)
16,509,626.38

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 30 ก.ย. 59)
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 30 ก.ย. 59)
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 30 ก.ย. 59)
การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 30 ก.ย. 59)
กําไรสะสมตนป
7.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารประกอบดวย
เงินตน (บาท)
ธนาคาร
บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
รวม

2561

2560

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2561
2560

1,048,517.70

2,194,177.26

0.75

0.75

7,613.35
14,562,336.18
15,618,467.23

3,334,156.28
36,065,534.12
41,593,867.66

0.375
0.10

0.375
0.10
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งประกอบดวยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผูถือหุนหรือผูถือหนวย
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สําคัญดังกลาว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
2561

2560

นโยบายการกําหนดราคา

คาธรรมเนียมการจัดการ

5,990,957.74

8,025,223.90

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

639,035.53

856,023.82

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

7,900.11

36,295.23

อัตราตลาด

1,517,441.37

2,016,632.08

อัตราตลาด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
รายไดดอกเบี้ย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
คานายหนา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังนี้
2561

(หนวย : บาท)
2560

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

396,023.30

1,255,750.56

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

42,242.49

133,946.72

1,048,517.70

2,194,177.26

888.69

5,666.84

1,918,456.73

9,803,695.11

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
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9.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตั๋ว
สัญญาใชเงินที่เปนจํานวนเงิน 2,190.19 ลานบาท (งวด 2560: 2,470.64 ลานบาท) โดยคิดเปนรอยละ 586.24 (งวด
2560: รอยละ 455.78) ของมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

10.

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถอื หนวยลงทุน
เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ปดสมุดทะเบียน
10 มกราคม 2561

สําหรับรอบระยะเวลา
1 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560

อัตราหนวยละ
1.80

(หนวย : บาท)
รวม
36,517,249.88

เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางงวด สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ปดสมุดทะเบียน
6 กรกฎาคม 2560
11.

สําหรับรอบระยะเวลา
30 กันยายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

อัตราหนวยละ
0.25

(หนวย : บาท)
รวม
18,690,101.90

เครื่องมือทางการเงิน
กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย สินทรัพยทางการเงิน กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
11.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญ เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงิน ดัง กลาว จัดอยูใ นประเภทระยะสั้น และมีอัต ราดอกเบี้ย ที่ป รับ ขึ้น ลงตามอัต ราตลาด ซึ่ง ใกลเ คีย ง
กับราคาตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยูในระดับต่ํา
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ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไมมี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

รวม

15,618,467.23

276,644,575.00
-

276,644,575.00
15,618,467.23

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไมมี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

รวม

41,593,867.66

943,748,813.00
-

943,748,813.00
41,593,867.66

11.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน โดย
ปจจัยที่เขามากระทบอาจแบงออกไดเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน
ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กองทุนไมสามารถที่จะขจัดความเสี่ยงใหหมดไปได อยางไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใชเพื่อชวยลดความเสี่ยง
ในดานปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําไดโดยการกระจายน้ําหนักการลงทุนในแตละหลักทรัพยและในแต
ละกลุมธุรกิจใหมีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไมใหเกิดความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงของตลาด
มากจนเกินไป แตสําหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไมสามารถขจัดหรือลดลงไดเนื่องจากเปน
ความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยูในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้
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11.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลา
ที่กองทุนจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
กองทุ น สามารถลดความเสี่ ย งดั ง กล า วได ใ นระดั บ หนึ่ ง หากความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ งเกิ ด จากคุ ณ ภาพของ
หลักทรัพย เชน กองทุนมีการกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับหลักทรัพยของบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือมีสัดสวน
ของหุนที่ซื้อขายในตลาดต่ํา โดยกองทุนจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเปน
เกณฑในการพิจารณาความเหมาะสม
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

ไมไดกําหนด
ระยะเวลา

เมื่อทวงถาม

รวม

276,644,575.00
-

15,618,467.23

276,644,575.00
15,618,467.23

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

ไมไดกําหนด
ระยะเวลา

เมื่อทวงถาม

รวม

943,748,813.00
-

41,593,867.66

943,748,813.00
41,593,867.66

11.4 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคา
ยุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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12.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 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

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นางดุลยรัตน ทวีผล
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

