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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิต้ ี
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค อิควิต้ ี สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดําเนิ นงาน
ของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุ ้น (S&P500) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ปรับตัวลงสู่ ระดับ 3,600 จุด ซึ่ งเป็ นระดับตํ่าสุ ดในช่วงเดือน มิ.ย. โดยมีสาเหตุสาํ คัญ
มาจากการปรับขึ้นคาดการณ์ดอกเบี้ย ในขณะที่คาดการณ์ผลกําไรของบริ ษทั จดทะเบียน (Forward EPS) ปรับลดลงเพียงเล็กน้อย ชี้ ว่าการ
ปรับฐานนี้ สะท้อนผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น และอาจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ที่มากพอ
ซึ่งในระยะข้างหน้า เรามองว่าคาดการณ์กาํ ไรน่าจะถูกปรับลดเพิ่มเติม จากผลของราคานํ้ามันที่เริ่ มลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ ้นยังอยู่ในระดับที่ แพง โดยเมื่ อพิจารณาจากจุดตํ่าสุ ดของการปรั บฐานรอบนี้ เที ยบกับในอดี ต
ย้อนหลังไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็ น Bear markets หรื อช่วงที่ตลาดหุ น้ มีการปรับลดลงจากจุดสู งสุ ด (Drawdown) มากกว่า -20%
พบว่า ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 จากการปรับฐานรอบนี้ อยูท่ ี่ 15 เท่า สู งกว่าจุดตํ่าสุ ดในอดีตทุกรอบ โดยสู งกว่าเฉลี่ยที่ 13 เท่า ถึง
15% ชี้วา่ Valuation ของตลาดหุน้ ในปัจจุบนั แพงกว่าในอดีตพอสมควร ทําให้เรามองว่าขาลงของตลาดหุน้ รอบนี้อาจยังไม่สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุ ้นอาจปรับตัวลงได้จาํ กัด เนื่ องจากผูเ้ ล่นในตลาดหลายประเภท เช่น นักเก็งกําไรประเภท Hedge
funds และผูจ้ ดั การกองทุน มีสถานะการถือครอง (Positions) หุ ้นในสัดส่ วนที่ต่าํ มาก สะท้อนมุมมองที่ Bearish ต่อตลาดที่มากอยูแ่ ล้ว และ
น่าจะจํากัดการเทขายหุน้ ในระยะสั้น
สําหรับพันธบัตร เราประเมินว่า Bond yield อายุ 10 ปี จะทําจุดสู งสุ ดที่ระดับราว 4% ในช่วงสิ้ นปี นี้ ก่อนจะลดลงเป็ น 3.8% ในสิ้ น
ปี หน้า เนื่ องจาก 1) Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู งกว่าระดับ Neutral rate แล้ว และอาจปรับขึ้นสู่ ระดับที่ Restrictive ที่สุดตั้งแต่ปี 1984 ซึ่ งน่ าจะ
เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลงในระยะข้างหน้า 2) Real yield ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นบวกเกือบครบทุกช่วงอายุ สะท้อนนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ขึ้นมาพอสมควร และน่ าจะใกล้ถึงระดับที่ Fed เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 3) ตลาดในปั จจุบนั มอง Fed จะค้างดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับสู งนานกว่าที่
Fed ส่ งสัญญาณ ชี้ ว่าตลาดมอง Fed Hawkish มากเกิ นไป และอาจมีการปรับลดคาดการณ์ลงในระยะข้างหน้า และ 4) ตลาดพันธบัตรเริ่ มมี
ปัญหาขาดแคลนสภาพคล่อง (Liquidity) ซึ่งน่าจะทําให้ Fed ปรับใช้นโยบายด้วยความระมัดระวังขึ้นในระยะข้างหน้า
Bond yield ที่น่าจะสู งสุ ดที่ราว 4% ใกล้เคียงระดับปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะลดลง (ราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น) ตามแนวโน้มเงินเฟ้อ
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และเมื่อประกอบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่อยูใ่ นระดับที่สูงมาก Bond yield 10 ปี
ของสหรัฐฯ ยืนอยูท่ ี่ระดับ 4% สู งสุ ดในรอบกว่า 10 ปี ทําให้เราปรับเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในพันธบัตร
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค อิควิต้ ี มีผลการดําเนิ นงานย้อนหลังในรอบปี ที่ผา่ นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 31
สิ งหาคม 2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.16
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของบริ ษทั ฯ
โดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ
จากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2565

สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

2564

69,932,516.93
790,156.56
68,144,897.00
22,165,495.41
69,297,303.58

สรุ ปผลการดําเนินงาน

67,723,170.48
622,798.54
66,734,028.00
24,934,303.99
67,573,393.96

บาท
2564

2565
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

2,617,360.84
1,694.37
2,619,055.21
1,499,702.68
4,646,545.51
5,765,643.89

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65

3,052,927.40
4,501.39
3,057,428.79
3,418,898.88
70,468,521.83
70,106,376.54

บาท
2565

2564

69,297,303.58
9.4085

67,573,393.96
9.8059
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค อิควิต้ ี
มีการปรับตัวลดลงจาก 9.8059 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 9.4085 บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ น
อัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

0.05%

2.18%

-1.55%

-3.71%

8.16%

7.92%

6.02%

6.86%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.06%

4.53%

-0.91%

-0.96%

2.82%

2.69%

3.47%

4.79%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัช นี ผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ ยนเป็ น ดัช นี ผลตอบแทนรวมตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET TRI) เมื่ อวัน ที่ 1
มีนาคม 2562

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

คุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน์ ศรี วรพงษ์พนั ธ์

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

31 สิ งหาคม 2565

-

-

-

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ย งและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ย งได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 68.14 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุน้ สามัญ ในอัตรา
ร้อยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,110.00

1.60

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

11.10

0.02

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

118.40

0.17

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.05

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

ค่าประกาศ NAV ในหนังสื อพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC.)

60.67

0.09

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

12.42

0.02

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

4.38

0.006

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)

1,354.97

1.96

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

294.51

0.43

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 0.21 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.03 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 3.34 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.27
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อบริษทั นายหน้ า/บริษทั หลักทรัพย์
กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

82,779.84

28.11

74,863.48

25.42

30,129.10

10.23

26,669.91

9.06

18,085.21

6.14

14,286.23

4.85

13,553.01

4.60

9,847.20

3.34

8,912.45

3.03

6,188.58

2.10

9,192.82

3.12

294,507.83

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบี่ ริษัทจัดการโดยตรง
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอืน่ ในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ลาดับที่

บริษัทนายหน้าทีใ่ ห้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย
รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยีย่ มชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุน้

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

P

P

O

2

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

P

P

P

8

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

P

P

P

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

P

P

O

10

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

P

P

O

11

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

P

P

O

13

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

14

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

P

15

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

P

O

O

17

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหำชน )

P

P

O

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ : บาท

69,297,303.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ ในประเทศ
หุ้น (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (KTB)
บริ ษทั เอสซี บี เอกซ์ จากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (TTB)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) (DELTA)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) (HANA)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี . กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เอเซี ยเสริ มกิจลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ASK)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน) (OSP)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (LH)
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (LPN)
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (PSH)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) (SPALI)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (WHA)
รวมหุ้น (Stock)
หน่ วยลงทุน (Unit Trust)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท (LPF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 67,639,502.69 บาท )

การจัดอันดับความ จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
อัตรา
วัน น่ าเชื่ อถือของตราสาร
ดอกเบีย้ ครบอายุ หรือผู้ออกตราสาร /
(หุ้น/บาท)
สถาบัน

35,400.00
17,600.00
39,000.00
171,400.00
25,100.00
808,100.00
14,800.00
133,000.00
15,800.00
27,000.00
3,600.00
71,700.00
110,900.00
92,700.00
138,300.00
65,400.00
65,200.00
307,200.00
228,000.00
72,100.00
34,800.00
296,600.00

53,700.00
171,800.00

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สิ นทรัพย์
ลงทุน
สุ ทธิ

17,075,397.00
4,849,800.00
2,701,600.00
2,827,500.00
2,896,660.00
2,773,550.00
1,026,287.00
5,298,400.00
5,298,400.00
6,317,500.00
6,317,500.00
4,997,850.00
3,033,600.00
1,964,250.00
10,967,900.00
1,886,400.00
3,065,175.00
6,016,325.00
8,616,150.00
3,429,900.00
5,186,250.00
2,338,050.00
2,338,050.00
2,037,500.00
2,037,500.00
6,411,430.00
2,734,080.00
1,030,560.00
930,090.00
678,600.00
1,038,100.00
64,060,177.00

25.06
7.12
3.96
4.15
4.25
4.07
1.51
7.78
7.78
9.27
9.27
7.33
4.45
2.88
16.10
2.77
4.50
8.83
12.64
5.03
7.61
3.43
3.43
2.99
2.99
9.41
4.01
1.51
1.37
1.00
1.52
94.01

24.64
7.00
3.90
4.08
4.18
4.00
1.48
7.65
7.65
9.12
9.12
7.21
4.38
2.83
15.83
2.72
4.42
8.68
12.43
4.95
7.48
3.37
3.37
2.94
2.94
9.26
3.95
1.49
1.34
0.98
1.50
92.45

751,800.00
3,332,920.00
4,084,720.00

1.10
4.89
5.99

1.08
4.81
5.89

68,144,897.00

100.00

98.34
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บริษทั หลักทรัพ ย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) 100%
ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่า

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องค์วาสิ ฏฐ์
4.นายธีรนาถ รุ จิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน์ ทวีผล
6.นายสุ พงศ์วร เมี้ยนโภคา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิ งหาคม 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบียและเงินปั นผล
จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

4
4

4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

68,144,897.00
790,156.56

66,734,028.00
622,798.54

435,388.95
562,074.42
69,932,516.93

359,517.44
6,826.50
67,723,170.48

488,933.49
142,785.49
40.04
3,454.33
635,213.35
69,297,303.58

1,090.64
144,680.52
89.61
3,915.75
149,776.52
67,573,393.96

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

73,653,506.70

68,910,819.49

(26,521,698.53)
22,165,495.41
69,297,303.58

(26,271,729.52)
24,934,303.99
67,573,393.96

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

9.4085
7,365,350.6545

9.8059
6,891,081.9433

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี บี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เอเซียเสริ มกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

65,200
35,400
17,600
39,000
171,400
25,100
808,100
65,400
133,000
14,800
307,200
228,000
72,100
34,800
296,600
53,700
171,800

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

2,037,500.00
2,037,500.00
17,075,397.00
4,849,800.00
2,701,600.00
2,827,500.00
2,896,660.00
2,773,550.00
1,026,287.00
2,338,050.00
2,338,050.00
6,317,500.00
6,317,500.00
5,298,400.00
5,298,400.00
6,411,430.00
2,734,080.00
1,030,560.00
930,090.00
678,600.00
1,038,100.00
4,084,720.00
751,800.00
3,332,920.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

2.99
2.99
25.06
7.12
3.96
4.15
4.25
4.07
1.51
3.43
3.43
9.27
9.27
7.78
7.78
9.40
4.01
1.51
1.36
1.00
1.52
5.99
1.10
4.89

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี. กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

92,700
138,300
3,600
71,700
110,900
15,800
27,000

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

8,616,150.00
3,429,900.00
5,186,250.00
10,967,900.00
1,886,400.00
3,065,175.00
6,016,325.00
4,997,850.00
3,033,600.00
1,964,250.00
68,144,897.00

12.64
5.03
7.61
16.10
2.77
4.50
8.83
7.34
4.46
2.88
100.00

68,144,897.00

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
116,600
บริ ษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
76,900
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
46,000
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
47,100
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
40,100
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
127,300
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
59,100
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,927,900
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
32,800
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
25,800
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
7,400
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
183,600
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
379,200
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
363,200
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
166,500
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
506,500
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
66,600
พาณิชย์
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
40,300
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

5,348,960.00
3,818,650.00
1,530,310.00
23,075,688.00
5,244,000.00
5,793,300.00
2,255,625.00
1,425,760.00
6,294,150.00
2,062,853.00
3,086,200.00
1,435,000.00
1,651,200.00
3,182,000.00
3,182,000.00
11,564,620.00
1,542,240.00
3,090,480.00
1,834,160.00
3,446,550.00
1,651,190.00
1,451,880.00
1,451,880.00
1,380,275.00
1,380,275.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

8.01
5.72
2.29
34.58
7.86
8.68
3.38
2.14
9.43
3.09
4.62
2.15
2.47
4.77
4.77
17.32
2.31
4.63
2.75
5.16
2.47
2.18
2.18
2.07
2.07

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 สิงหาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
การท่ องเทียวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

151,600
109,600
55,500
66,200
17,900
24,200

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

9,524,305.00
5,798,700.00
964,480.00
2,761,125.00
2,201,150.00
2,201,150.00
1,369,350.00
1,369,350.00
4,549,600.00
4,549,600.00
66,734,028.00

14.28
8.69
1.45
4.14
3.30
3.30
2.05
2.05
6.82
6.82
100.00

66,734,028.00

100.00

9
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

2,617,360.84
1,694.37
2,619,055.21

3,052,927.40
4,501.39
3,057,428.79

1,110,001.61
11,099.99
118,400.24
38,000.00
144,734.67
77,466.17
1,499,702.68
1,119,352.53

2,568,143.26
25,681.32
273,935.33
40,000.00
410,997.79
100,141.18
3,418,898.88
(361,470.09)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

8,495,662.33
(3,849,116.82)
4,646,545.51

30,141,248.10
40,327,273.73
70,468,521.83

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

5,765,898.04
(254.15)
5,765,643.89

70,107,051.74
(675.20)
70,106,376.54

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

4
4
4

10
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

2565
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 7)
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

5,765,643.89
(8,534,452.47)
15,743,711.26
(11,250,993.06)
1,723,909.62
67,573,393.96
69,297,303.58

(หน่ วย : บาท)
2564

70,106,376.54
(10,408,762.36)
6,479,584.37
(304,371,681.58)
(238,194,483.03)
305,767,876.99
67,573,393.96
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6,891,081.9433 36,868,025.5532
1,633,863.7549
620,319.0849
(1,159,595.0437) (30,597,262.6948)
7,365,350.6545
6,891,081.9433

11
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค อิควิตี
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 30 กันยายน 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200 ล้านหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
ที มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมําเสมอ และ/หรื อมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลทีดี รวมถึงมีปัจจัยพืนฐานดีทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ซึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนข้างต้น โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในหนังสื อชีชวน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการทีดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันที มีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินทีตัด
รายการและสิ งตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.2 การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปันผลเป็ นเงินสด
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3.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีลงทุนในส่วนได้เสี ยของกองทุน ตังแต่ร้อยละ 10
ของส่ วนได้เสี ยทังหมดที มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ งประกอบด้วยบุคคลที
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้
อํานาจการควบคุ ม ของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.6 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที เกี ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีอาจเกิดขึน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู้ ื อหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัด การ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดี ยวกัน รายการทีสําคัญ
ดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,110,001.61

2,568,143.26

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

118,400.24

273,935.33

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

430.97

379.65

74,863.48

515,222.82

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ค่านายหน้า

อัตราตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

93,837.77

87,394.45

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

10,009.36

9,322.10

478,325.32

151,910.75

90.53

86.87

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ซือเงินลงทุน

87,705,482.64

243,021,569.25

ขายเงินลงทุน

90,941,159.15

550,154,983.68
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6.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ทีวัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณี ทีไม่มี ตลาดทีมีส ภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที
ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดับ ที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ น ทรั พย์นันหรื อหนี สิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

68,144,897.00

-

-

68,144,897.00

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

ณ วันที 31 สิ งหาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

66,734,028.00

-

-

66,734,028.00

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ด ณ สิ นวันทําการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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6.2 ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิต คือ ความเสี ยงที อาจเกิ ดจากการที คู่ สัญญาไม่ส ามารถปฏิ บ ัติตามภาระผูกพัน ที ระบุไว้ใ น
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการ
เก็บหนี
6.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ นทรั พย์ท างการเงิน และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
ณ วันที 31 สิงหาคม 2565 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

68,144,897.00

68,144,897.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

790,156.56

-

790,156.56

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

-

435,388.95

435,388.95

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

562,074.42

562,074.42

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

488,933.49

488,933.49

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

142,785.49

142,785.49

หนีสิ นทางการเงิน
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ณ วันที 31 สิงหาคม 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

66,734,028.00

66,734,028.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

622,798.54

-

622,798.54

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

-

359,517.44

359,517.44

สิ นทรัพย์อืน

-

6,826.50

6,826.50

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

1,090.64

1,090.64

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

144,680.52

144,680.52

หนีสิ นทางการเงิน

6.4 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจัยทีเข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี ยงทีเกิดจาก
ปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวน
ต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสี ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่ วยลดความเสี ยง
ในด้านปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และใน
แต่ละกลุ่มธุ รกิ จให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของ
ตลาดมากจนเกิน ไป แต่สํา หรับ ความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุน ไม่ส ามารถขจัด หรื อ ลดลงได้
เนื องจากเป็ นความเสี ยงขันพืนฐานทีอยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
6.5 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี สิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี ยงด้าน
อัตราแลกเปลียน
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7.

การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินปันผลทีประกาศจ่ายในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : บาท)
วันปิ ดสมุดทะเบียน
10 มกราคม 2565

สําหรับรอบระยะเวลา
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
1.20

รวม
8,534,452.47

เงินปั นผลทีประกาศจ่ายในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 สิ งหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : บาท)
วันปิ ดสมุดทะเบียน
12 กรกฎาคม 2564
8.

สําหรับรอบระยะเวลา
1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
1.50

รวม
10,408,762.36

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

9.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 18 ตุลาคม 2565

