รายงานประจําปี 2563
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ห้ ุนทุนปันผล
(TISCO Equity Dividend Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

สารบัญ
1. รายงานบริษัทจัดการ

หน้ า
1

2. ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

2

3. รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

3

4. ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

4

และรายชื่อผู้จัดการกองทุน
5. ฐานะการลงทุน

5

6. แบบแสดงค่ าใช้ จ่าย

6

7. แบบแสดงค่ านายหน้ า

7

8. รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องทีม่ ีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

8

และรายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
9. งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

9 - 10

10. รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

11

11. บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

12

12. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

13

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนใน
รอบปที่ผานมา

เรามองวาภาพการลงทุนในป 2021 นั้นจะคลายคลึงกับในป 2017 ที่การฟนตัวของเศรษฐกิจและผลกําไรจะเปนแรงขับเคลื่อนที่ทําให
ตลาดหุนยังสามารถปรับตัวขึ้นตอไดแม Valuation จะอยูในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้นภาวะการเงินในป 2021 ยังนาจะมี
ความผอนคลายมากกวาในป 2017 เนื่องจาก Fed ไดปรับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงินเฟอเฉลี่ย (Average Inflation Target: AIT) ซึ่ง
จะทําให Fed คงนโยบายการเงินที่ผอนคลายไดนานกวาในอดีต ซึ่งแตกตางกับในป 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ยในทันทีที่เงินเฟอสูงเกิน
เปาหมายที่ 2% และเดินหนาขึ้นดอกเบี้ยพรอมทั้งลดขนาด Balance Sheet อยางตอเนื่องจนสงผลใหตลาดหุนปรับฐานลงแรงในป 2018
เรามองวาในปหนา อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเปนขาขึ้น ตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนปจจัยบวก
ตอหุนวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เชน กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคาฟุมเฟอย (Consumer
Discretionary) และสินคาวัสดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุนเหลานี้ที่ยังถูกกวาเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่
หนุนใหหุนเหลานี้กลับมาใหผลตอบแทนสูงกวาหุนกลุมที่ไดประโยชนจาก COVID-19 (Tech และ Healthcare) และกลุมที่ไดประโยชนจาก
ดอกเบี้ยต่ํา (Consumer staples และ Utilities) ที่นําตลาดขึ้นในปนี้
อยางไรก็ดีนโยบายการเงินที่ผอนคลายเปนเวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลังขนาดใหญเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19
รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาจทําใหอัตราเงินเฟอกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเชนในชวง Great Inflation ป
1965-82 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคํา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม
2563) มีการปรับตัวลดลงอัตรารอยละ 4.26
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทาน
ในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2563

2562

99,148,107.02
6,807,307.17
91,581,928.50
(2,207,509,899.90)
97,315,853.97

105,038,772.59
4,667,837.88
100,267,205.00
(2,202,669,185.19)
104,815,850.67

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2563

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

2,330,148.45
3,412.95
2,333,561.40
1,984,365.90
(5,189,398.27)
(4,840,714.71)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63

3,133,981.21
26,877.28
3,160,858.49
2,166,159.36
2,517,486.24
3,510,925.97

บาท
2563

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน

2562

97,315,853.97
1.1254

2562
104,815,850.67
1.1755
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล มีการ
ปรับตัวลดลงจาก 1.1755 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาอยูที่ 1.1254 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือคิดเปนอัตรา
การปรับตัวลดลงรอยละ 4.26

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ห้ ุนทุนปันผล

-4.26%

2.35%

17.30%

7.79%

-4.26%

-2.75%

4.69%

4.87%

3.74%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-5.24%

2.96%

17.37%

9.13%

-5.24%

-3.15%

5.70%

6.95%

n.a.

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

*
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ห้ ุนทุนปันผล
ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ห้ ุนทุนปันผล
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 91.58 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญในอัตรารอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ

6

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ห้ ุนทุนปันผล
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

1,455.03

1.60

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

43.65

0.05

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

141.83

0.16

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.04

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ
(Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.)

28.88

0.03

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

25.38

0.03

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

7.93

0.008

1,742.70

1.92

771.95

0.85

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 4.79 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.10 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

2.25
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กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

428,415.37

55.50

86,274.27

11.18

71,244.36

9.23

51,570.91

6.68

48,416.84

6.27

30,718.75

3.98

23,586.84

3.05

19,776.70

2.56

8,929.75

1.16

2,931.11

0.38

81.17

0.01

771,946.07

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ห้ นุ ทุนปั นผล

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริ ษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

97,315,853.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) (DELTA)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (BCPG)
บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)

จํานวนหนวย/
การจัดอันดับ
เงินตน
มูลคายุติธรรม
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
(บาท)
ดอกเบี้ย อายุ ตราสารหรือผูออก
(หุ
น

/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

20,000.00
25,700.00
28,100.00
7,600.00
141,100.00
83,700.00
30,900.00
77,600.00
45,800.00
118,500.00
22,400.00
21,200.00
32,700.00
1,700.00
24,300.00
306,400.00
38,100.00
24,600.00
110,660.00
188,900.00
29,200.00
366,600.00
19,900.00
41,600.00
47,700.00
35,200.00

7,732,850.00
2,370,000.00
2,904,100.00
2,458,750.00
2,872,800.00
2,872,800.00
10,117,150.00
5,220,700.00
4,896,450.00
8,928,150.00
1,205,100.00
4,520,200.00
778,600.00
1,623,450.00
800,800.00
5,570,575.00
3,731,200.00
1,839,375.00
1,834,650.00
826,200.00
1,008,450.00
26,686,165.00
4,350,880.00
1,847,850.00
1,814,250.00
3,790,105.00
8,028,250.00
2,868,900.00
2,951,130.00
1,034,800.00
5,825,990.00
911,040.00
2,838,150.00
2,076,800.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

8.44
2.59
3.17
2.68
3.14
3.14
11.05
5.70
5.35
9.75
1.32
4.94
0.85
1.77
0.87
6.08
4.07
2.01
2.00
0.90
1.10
29.14
4.75
2.02
1.98
4.14
8.77
3.13
3.22
1.13
6.36
0.99
3.10
2.27

7.95
2.44
2.98
2.53
2.95
2.95
10.40
5.37
5.03
9.17
1.24
4.64
0.80
1.67
0.82
5.72
3.83
1.89
1.89
0.85
1.04
27.42
4.47
1.90
1.86
3.90
8.25
2.95
3.03
1.06
5.99
0.94
2.92
2.13
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กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

97,315,853.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEX)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 88,336,236.83 บาท )

จํานวนหนวย/
การจัดอันดับ
เงินตน
มูลคายุติธรรม
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
(บาท)
ดอกเบี้ย อายุ ตราสารหรือผูออก
(หุ
น

/บาท)
ตราสาร /สถาบัน
19,800.00
66,200.00
109,178.00
130,000.00
34,200.00
41,800.00
234,600.00
52,700.00
266,900.00
4,800.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

6,849,283.50
7.48
2,267,100.00
2.48
1,770,850.00
1.93
2,811,333.50
3.07
2,704,000.00
2.95
2,704,000.00
2.95
1,419,300.00
1.55
1,419,300.00
1.55
3,176,800.00
3.47
3,176,800.00
3.47
1,865,070.00
2.04
1,865,070.00
2.04
5,999,145.00
6.55
3,280,575.00
3.58
2,482,170.00
2.71
236,400.00
0.26
91,581,928.50 100.00

7.04
2.33
1.82
2.89
2.78
2.78
1.46
1.46
3.26
3.26
1.92
1.92
6.16
3.37
2.55
0.24
94.11

91,581,928.50 100.00

94.11
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บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน 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

ผู้ถอื หุ้นใหญ่
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 ธันวาคม 2563

