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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนตางชาติเทขายอีกระลอกหนึ่ง จากการประเมินที่วา
1) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกําไรในเงินดอลลารสหรัฐฯยังคงต่ํากวาระดับสูงสุด
ในชวงที่ผานๆมาอีกคอนขางมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปนี้ เนื่องจากสภาพคลองในตลาด
พันธบัตรที่มีแนวโนมตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุนประเทศพัฒนาแลว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาดหุน
สหรัฐฯ 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
ซึ่งเปนสัญญาณชี้วาแรงซื้อจากภายในประเทศกําลังจะหมดไปเชนกัน
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 Mid/Small Cap หุนระยะยาว ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ดังนี้
กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8.47 และ กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
หุนระยะยาว (Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8.47
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเรา
จะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทาน
ในโอกาสการลงทุนตอ 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

290,482,806.11
21,714,930.38
261,660,910.00
3,669,573.53
283,733,985.46

128,655,847.94
6,728,898.64
119,897,928.00
5,497,690.95
126,389,326.11

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2561

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

6,774,681.49
73,774.96
6,848,456.45
4,634,046.17
(4,042,527.70)
(1,828,117.42)

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

2560
2,516,217.90
31,323.54
2,547,541.44
1,676,041.08
4,626,190.59
5,497,690.95

บาท
2561

2560

283,733,985.46

126,389,326.11

12.3918
12.1571

11.4243
11.4782
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
หุนระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 11.4243 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาอยูที่ 12.3918 บาท ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.47 และ กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
(Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 11.4782 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาอยูที่ 12.5171 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.05

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class A)

-9.32%

-5.08%

-11.65%

8.47%

11.78%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

0.60%

0.33%

-3.82%

9.60%

11.51%

ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class B)

-9.32%

-5.08%

-11.65%

8.47%

11.78%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

0.60%

0.33%

-3.82%

9.60%

11.51%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 261.66 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญในอัตรา
รอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
ขนสงและโลจิสติกส 2.44%
บริการรับเหมากอสราง 5.34%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
10.89%

ยานยนต 4.23%

ธนาคาร 5.67%
วัสดุกอสราง 7.37%
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 2.82%
พาณิชย 11.16%

บรรจุภัณฑ 4.94%
การทองเที่ยวและ
สันทนาการ 1.28%

การแพทย 12.09%
อาหารและเครื่องดื่ม 4.34%

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 5.63%

พลังงานและสาธารณูปโภค
4.10%
สื่อและสิ่งพิมพ 5.63%
เงินทุนและหลักทรัพย 12.07%
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

คุณณัฐภณ อัศวเหม

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
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 Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
แบบแสดงค่าใช้ 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)

3,964.70

1.60

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

59.80

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

425.27

0.17

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

45.00

0.02

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC)

82.58

0.03

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

28.39

0.01

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

28.31

0.011

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

4,634.05

1.87

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

2,345.26

0.95

* 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 15.27 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.006 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.53 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 11.41 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.10 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class B

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
1.607
1.075

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.268
0.268

Expense Ratio ราย Class
1.875
1.343

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

2.18
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
2 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
3 ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
4 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
5 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
6 ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
7 ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
8 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
9 ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
10 ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
11 อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

1,008,429.55

42.999

317,224.80

13.526

136,958.60

5.840

119,550.25

5.098

113,760.34

4.851

86,494.79

3.688

85,164.42

3.631

72,980.61

3.112

64,547.74

2.752

63,763.85

2.719

276,385.05

11.784

2,345,260.00

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
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)







กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท
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283,733,985.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
COMMERCE
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (TKN)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
TOURISM & LEISURE
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
PACKAGING
บริษัทสหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (SMPC)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (ANAN)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AP)
บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GOLD)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (SEAFCO)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (WICE)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

-

192,200

-

1,355,300
1,527,100

-

122,800

-

765,600
759,200

-

76,200
260,600

-

865,800

-

2,165,600

-

96,500
340,500

-

722,800

-

729,300
211,300
4,861,300

-

412,200

-

923,100

-

1,185,800
1,236,800
526,500
1,427,700

-

1,642,940

-

1,324,800

14,847,450.00
14,847,450.00
19,296,806.00
12,333,230.00
6,963,576.00
7,368,000.00
7,368,000.00
29,200,240.00
14,699,520.00
14,500,720.00
14,725,850.00
2,933,700.00
11,792,150.00
10,735,920.00
10,735,920.00
14,726,080.00
14,726,080.00
31,585,875.00
17,370,000.00
14,215,875.00
11,347,960.00
11,347,960.00
31,629,505.00
13,929,630.00
5,546,625.00
12,153,250.00
3,338,820.00
3,338,820.00
12,923,400.00
12,923,400.00
28,522,278.00
5,786,704.00
11,625,920.00
5,370,300.00
5,739,354.00
13,964,990.00
13,964,990.00
6,385,536.00
6,385,536.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

5.67
5.67
7.37
4.71
2.66
2.82
2.82
11.16
5.62
5.54
5.63
1.12
4.51
4.10
4.10
5.63
5.63
12.07
6.64
5.43
4.34
4.34
12.09
5.32
2.12
4.64
1.28
1.28
4.94
4.94
10.90
2.21
4.44
2.05
2.19
5.33
5.33
2.44
2.44

5.23
5.23
6.80
4.35
2.45
2.60
2.60
10.29
5.18
5.11
5.19
1.03
4.16
3.78
3.78
5.19
5.19
11.13
6.12
5.01
4.00
4.00
11.15
4.91
1.95
4.28
1.18
1.18
4.55
4.55
10.05
2.04
4.10
1.89
2.02
4.92
4.92
2.25
2.25

กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท
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283,733,985.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

AUTOMOTIVE
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH)
บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 252,642,465.47 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
เงิน สินทรัพย
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
ลงทุน
สุทธิ
สถาบัน
11,062,200.00
4.23
3.90
173,200 5,802,200.00
2.22
2.04
20,000 5,260,000.00
2.01
1.85
261,660,910.00 100.00 92.21
261,660,910.00 100.00

92.21

11

12

13

14

กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 252,642,465.47 บาท
ในป 2561 และ 114,700,888.03 บาท ในงวด 2560)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

2561

2560

3, 7, 8
6, 7

261,660,910.00
21,714,930.38

119,897,928.00
6,728,898.64

7
7

1,518,463.57
5,588,502.16
290,482,806.11

701,468.38
1,327,552.92
128,655,847.94

7

6,229,738.58
28,026.84
474,456.52
16,598.71
6,748,820.65
283,733,985.46

2,011,537.74
11,292.10
233,611.77
10,080.22
2,266,521.83
126,389,326.11

228,912,921.85

110,623,444.36

51,151,490.08
3,669,573.53
283,733,985.46

10,268,190.80
5,497,690.95
126,389,326.11

12.3918
12.5171

11.4243
11.4782

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
22,351,426.9020
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน B
539,865.2640
รวม
22,891,292.1660

10,895,897.9298
166,446.4967
11,062,344.4265

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน B

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หุนสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

192,200
1,355,300
1,527,100
122,800
765,600
759,200
76,200
260,600
865,800
2,165,600
96,500
340,500
722,800
729,300
211,300
4,861,300

มูลคายุติธรรม
(บาท)
14,847,450.00
14,847,450.00
19,296,806.00
12,333,230.00
6,963,576.00
7,368,000.00
7,368,000.00
29,200,240.00
14,699,520.00
14,500,720.00
14,725,850.00
2,933,700.00
11,792,150.00
10,735,920.00
10,735,920.00
14,726,080.00
14,726,080.00
31,585,875.00
17,370,000.00
14,215,875.00
11,347,960.00
11,347,960.00
31,629,505.00
13,929,630.00
5,546,625.00
12,153,250.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

5.67
5.67
7.37
4.71
2.66
2.82
2.82
11.16
5.62
5.54
5.63
1.12
4.51
4.10
4.10
5.63
5.63
12.07
6.64
5.43
4.34
4.34
12.09
5.32
2.12
4.65
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ยานยนต
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รวมหุนสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 252,642,465.47 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

412,200
923,100
1,185,800
1,236,800
526,500
1,427,700
1,642,940
1,324,800
173,200
20,000

มูลคายุติธรรม
(บาท)
3,338,820.00
3,338,820.00
12,923,400.00
12,923,400.00
28,522,278.00
5,786,704.00
11,625,920.00
5,370,300.00
5,739,354.00
13,964,990.00
13,964,990.00
6,385,536.00
6,385,536.00
11,062,200.00
5,802,200.00
5,260,000.00
261,660,910.00
261,660,910.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
1.28
1.28
4.94
4.94
10.89
2.21
4.44
2.05
2.19
5.34
5.34
2.44
2.44
4.23
2.22
2.01
100.00
100.00
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พาณิชย
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอรฟอรมานซ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

375,100
506,300
128,000
480,100
397,700
665,300
2,090,200
582,300
54,200
326,900
234,300
23,100
133,000
69,500
348,400
1,035,700

มูลคายุติธรรม
(บาท)

15,859,540.00
5,176,380.00
6,683,160.00
4,000,000.00
2,496,520.00
2,496,520.00
11,094,075.00
6,204,120.00
4,889,955.00
11,382,437.00
3,992,282.00
3,406,455.00
3,983,700.00
16,800,685.00
2,500,785.00
7,029,000.00
2,748,900.00
4,522,000.00
2,814,750.00
2,814,750.00
5,156,320.00
5,156,320.00
6,317,770.00
6,317,770.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

13.23
4.32
5.57
3.34
2.08
2.08
9.25
5.17
4.08
9.49
3.33
2.84
3.32
14.01
2.09
5.86
2.29
3.77
2.35
2.35
4.30
4.30
5.27
5.27
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ยานยนต
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพยไมจดทะเบียน
หุนสามัญ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ราคาทุน 114,700,888.03 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

516,000
265,900
258,200
460,500
290,400
246,000
143,800
861,900
254,600

337,900
348,000

65,800

มูลคายุติธรรม
(บาท)
4,669,800.00
4,669,800.00
3,217,390.00
3,217,390.00
8,365,805.00
4,750,880.00
3,614,925.00
10,500,200.00
4,094,640.00
3,788,400.00
2,617,160.00
3,740,646.00
3,740,646.00
6,288,620.00
6,288,620.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
3.90
3.90
2.68
2.68
6.98
3.96
3.02
8.76
3.42
3.16
2.18
3.12
3.12
5.25
5.25

10,877,530.00
6,318,730.00
4,558,800.00
119,582,088.00

9.07
5.27
3.80
99.74

315,840.00
315,840.00

0.26
0.26

119,897,928.00

100.00
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
2561

2560

6,774,681.49
73,774.96
6,848,456.45

2,516,217.90
31,323.54
2,547,541.44

3,964,699.38
59,803.01
425,265.70
45,000.00
139,278.08
4,634,046.17
2,214,410.28

1,368,704.36
20,586.36
146,391.91
40,000.00
100,358.45
1,676,041.08
871,500.36

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น

(7,863,932.26)
3,821,404.56
(4,042,527.70)

(570,849.38)
5,197,039.97
4,626,190.59

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(1,828,117.42)

5,497,690.95

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
(1,814,332.14)
ชนิดหนวยลงทุน B
(13,785.28)
รวม
(1,828,117.42)

5,433,199.17
64,491.78
5,497,690.95

รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
7
3
5, 7
5
5, 7
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางงป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

2560

2,214,410.28
(7,863,932.26)
3,821,404.56
(1,828,117.42)

871,500.36
(570,849.38)
5,197,039.97
5,497,690.95

167,349,307.21
(8,176,530.44)
159,172,776.77
157,344,659.35
126,389,326.11
283,733,985.46

14,577,244.87
112,086,483.09
(5,772,092.80)
120,891,635.16
126,389,326.11
126,389,326.11

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

11,062,344.4265
12,453,474.2716
(624,526.5321)
22,891,292.1660

1,457,724.4870
10,124,017.1101
(519,397.1706)
11,062,344.4265
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้นในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การออกจําหนายหนวยลงทุนเริ่มแรก
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

(1,828,117.42)

5,497,690.95

(686,110,853.92)
540,305,344.22
(816,995.19)
(4,260,949.24)
4,218,200.84
16,734.74
240,844.75
6,518.49
7,863,932.26
(3,821,404.56)
(144,186,745.03)

(383,144,513.59)
267,872,776.18
(701,468.38)
(1,327,552.92)
2,011,537.74
11,292.10
233,611.77
10,080.22
570,849.38
(5,197,039.97)
(114,162,736.52)

167,349,307.21
(8,176,530.44)
159,172,776.77
14,986,031.74
6,728,898.64
21,714,930.38

14,577,244.87
112,086,483.09
(5,772,092.80)
120,891,635.16
6,728,898.64
6,728,898.64
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) ***

2561

2560

11.4251

10.0000
-

0.1167
1.6593
(0.8063)
0.9697
12.3948

0.1056
(0.1628)
1.4823
1.4251
11.4251

(0.74)

5.97

283,734
1.87
2.76

126,389
1.82
2.76

361.64

517.89

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปน
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว
กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap หุนระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท
(แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
ทรัพยสินและบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มี
การแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 2 ชนิด ไดแก
1.

ผูถือหนวยลงทุนชนิด A คือ ผูลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขปกติ

2.

ผูถือหนวยลงทุนชนิด B คือ ผูลงทุนที่บริษัทนายจางทําหนาที่นําสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหกับผูลงทุน โดย
บริษัทนายจางนั้นไดทําขอตกลงกับบริษัทจัดการ

กองทุน มีวัต ถุป ระสงคที่จ ะลงทุน ในตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ย ในรอบปบัญ ชีไมนอ ยกวา รอ ยละ 80 ของมูล คา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และลงทุนสวนที่เหลือในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น อยา งใดอยา งหนึ่งหรือ หลายอยาง ทั้งนี้โดยเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน
2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)
รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
เนื่องจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด
2560 จึงสั้นกวาหนึ่งป เปนเหตุใหจํานวนที่นํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันที่
แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
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การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)
และฉบับ ใหม ที่อ อกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ซึ่งมีผ ลบังคับ ใชสํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ม ในหรือ หลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแ นวปฏิบัติทางการบัญ ชีกับผู ใช มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน

2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวน
หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วได รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ให มี เ นื้ อ หาเท า เที ย มกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความ
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน

-

หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดย
ผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร

กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้น จากการปรับ มู ล ค าของเงิน ลงทุน ให เ ปน มู ล ค ายุ ติ ธ รรมจะรับ รู ใ นงบกํ า ไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดนับตั้งแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

กําไรสะสมตนป
บาท
2561

5.

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 28 ก.ย. 59)

871,500.36

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ก.ย. 59)

(570,849.38)

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ก.ย. 59)

5,197,039.97

กําไรสะสมตนป

5,497,690.95

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจาย

อัตรารอยละ

คาธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดหนวยลงทุน A

ไมเกิน 2.675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

ชนิดหนวยลงทุน B

ไมเกิน 2.14 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
ชนิดหนวยลงทุน A

ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

ชนิดหนวยลงทุน B

ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ชนิดหนวยลงทุน A

ไมเกิน 0.2675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

ชนิดหนวยลงทุน B

ไมเกิน 0.2675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
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6.

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2561

อัตราดอกเบี้ย (%)
2560

2561

2560

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
614,420.90

1,566,165.30

0.75

0.75

21,100,509.48

5,162,733.34

0.375

0.375

21,714,930.38

6,728,898.64

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวา งป กองทุน มีร ายการธุร กิจ ระหวา งกัน ที่สํา คัญ กับ บริษัท จัด การและกิจ การอื่น ซึ่ง มีผูถือ หุน และ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญ ดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
และ 2560 มีดังตอไปนี้
บาท
2561

2560

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

3,964,699.38

1,368,704.36

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

425,265.70

146,391.91

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

14,167.94

9,409.54

ราคาตลาด

1,008,429.55

317,028.90

ราคาตลาด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
คานายหนา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2561

2560

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

375,932.85

165,904.93

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

40,406.42

17,781.25

614,420.90

1,566,165.30

1,835.91

1,600.53

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
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บาท
2561

2560

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

8.

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

5,588,502.16

-

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

6,229,738.58

-

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตั๋วแลกเงินเปนจํานวนเงิน 1,234.28 ลานบาท (งวด 2560: จํานวนเงิน 651.59 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ
497.44 (งวด 2560: รอยละ 706.99) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

9.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้ง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับ
ความผัน ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือ ง สถานการณต ลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่ง สภาวการณดัง กลา วอาจมี
ผลกระทบทางดา นบวกหรือ ดา นลบตอ ผลการดํา เนิน งานของบริษัท ที่อ อกตราสาร ทั้ง นี้ขึ้น อยูกับ ประเภทของ
ธุรกิจของ ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 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

