รายงานประจําปี 2564
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
(TISCO Long Term Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

สารบัญ
1. รายงานบริษัทจัดการ

หน้ า
1

2. ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

2

3. รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

3

4. ฐานะการลงทุน

4

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน

5

และข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
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 ทิสโก หุนระยะยาว
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบปที่ผานมา

ตลาดหุนถูกเทขาย หลัง Fed สงสัญญาณเพิ่มความเขมงวดของนโยบายการเงิน อยางไรก็ดี เรามองตลาดมีการ Price-in ประเด็น
การลดขนาดงบดุล (QT) และการขึ้นดอกเบี้ยไปคอนขางมากแลว จาก 1) Interest rate outlook ซึ่งตลาด Eurodollar futures และ Bond yield
อายุ 10 ป ปรับเพิ่มขึ้นมา สะทอนแนวโนมการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปสิ้นสุด (Terminal rate) ที่ระดับ 2.25% แลว 2) Term premium ปรับ
เพิ่มขึ้นมาแลว 35bps มากกวาการเพิ่มขึ้น 27bps ในชวงป 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบกอน สะทอนวาตลาดนาจะมีการ Price-in การ
ลดขนาดงบดุลอยางนอยของปนี้ไปแลว 3) Equity risk premium หรือผลตอบแทนสวนเพิ่มของการลงทุนในตลาดหุน ซึ่งสะทอนผาน
Earnings yield gap (EYG) อยูที่ระดับ 3.1% ในกรอบ 2.75-3.5% ชวงที่ Fed ทํา QT ในป 2018 สะทอนถึง Valuation ที่อยูในระดับ Fair ใน
ความเห็นเรา
เรามองวาทิศทางของตลาดหุนในระยะขางหนา จะขึ้นอยูกับพัฒนาการของเงินเฟอ ซึ่งในกรณี Base case คือ เงินเฟอทําจุดสูงสุด
ในชวงไตรมาส 2 และลดลงในชวงครึ่งหลังของป ทําให Fed ไมจําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดรุนแรง ซึ่งนาจะทําใหหุนฟนตัวขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของป อยางไรก็ดี หากเงินเฟอเพิ่มขึ้นตอเนื่อง Fed จําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น ซึ่งจะเปนความเสี่ยงให
เศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอย (Recession) ซึ่งในกรณีนี้ เรามองวาอาจสงผลใหตลาดหุนปรับฐานลงต่ํากวาระดับปจจุบัน 10-15% เปนอยาง
นอย
พัฒนาการเงินเฟอในชวงที่ผานมา ยังดูเปนไปตาม Base case ของเราอยู ซึ่งเมื่อประกอบกับระดับ Valuation ในปจจุบัน ซึ่ง pricein ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุลไปมากแลว เราจึงแนะนําใหทยอยเขาสะสมหุน เชน กลุม Tech. ซึ่งนาจะไดรับผลกระทบ
จํากัดจากเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นสูง ขณะเดียวกัน เรายังคงแนะนําให Overweight ตลาดหุนยุโรป และญี่ปุน ซึ่งยังมีความยืดหยุนในการกระตุน
เศรษฐกิจไดมากกวา และมี Valuation ที่ถูกกวาของสหรัฐฯ คอนขางมาก รวมถึงตลาดหุนจีน ซึ่งมีปจจัยหนุนภายในประเทศจากการใช
นโยบายการเงินผอนคลาย และการประชุม National Congress ในชวงปลายป
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปด
ทิสโก หุนระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.36, กองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว (Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 25.03 และกองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว (Class N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.35
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2564

2563

2,955,353,327.00
151,122,071.88
2,804,228,970.25
2,387,881,059.75
2,948,316,638.16

2,159,296,601.52
38,440,284.69
2,120,599,317.25
1,858,656,786.31
2,153,688,218.26

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

บาท
2564

2563

54,404,471.71
84,318.97
54,488,790.68
53,090,976.82
527,839,107.42
529,224,273.44

50,738,622.12
113,325.64
50,851,947.76
38,960,428.08
(72,201,136.83)
(60,326,616.00)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

บาท
2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน B
ชนิดหนวยลงทุน N
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

2563

2,948,316,638.16

2,153,688,218.26

44.7917
46.6168
44.8627

36.0170
37.2845
36.0752
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว
(ชนิดหนวยลงทุน A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 36.0170 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาอยูที่ 44.7917 บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.36, กองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว (ชนิดหนวยลงทุน B)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 37.2845 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาอยูที่ 46.6168 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือคิด
เปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.03 และกองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว (ชนิดหนวยลงทุน N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จาก 36.0752 บาท ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 มาอยู ที่ 44.8627 บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 หรื อ คิ ด เป น อั ต ราการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.36

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (A)

24.36%

6.15%

3.25%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

17.67%

5.68%

ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (B)

25.03%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

8.13%

24.36%

6.92%

6.97%

8.04%

9.16%

3.41%

5.56%

17.67%

5.14%

4.62%

8.31%

9.60%

6.20%

3.39%

8.42%

25.03%

7.49%

7.54%

n.a.

5.70%

17.67%

5.68%

3.41%

5.56%

17.67%

5.14%

4.62%

n.a.

4.79%

ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (N)

24.35%

6.15%

3.25%

8.13%

24.35%

n.a.

n.a.

n.a.

23.41%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

17.67%

5.68%

3.41%

5.56%

17.67%

n.a.

n.a.

n.a.

17.55%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 2,804.23 ลานบาทโดยมีการลงทุนในหุนสามัญ
ในอัตรารอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

(back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2564

-

-

-

*บุคคล 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)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่ วย: พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่

40,280.71

1.59

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

732.73

0.03

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

4,116.88

0.16

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

225.71

0.008

45,356.03

1.79

15,431.81

0.61

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจา ยทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 50.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAVในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 81.23 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 28.76 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 8.38 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 6.30 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 51.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน B
ชนิดหนวยลงทุน N

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.605
1.070
1.606

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.162
0.162
0.162

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.037
0.037
0.037

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.62

Expense Ratio
1.804
1.269
1.805
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กองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

14,774,250.39

95.74

256,480.76

1.66

121,163.84

0.79

69,184.01

0.45

63,861.82

0.41

32,285.72

0.21

26,866.38

0.17

26,025.61

0.17

23,260.42

0.15

13,841.95

0.09

24,590.51

0.16

15,431,811.41

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 ทิสโก หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,948,316,638.16

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)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เอเชี่ยนซี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ASIAN)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา วันครบ นาเชื่อถือของตราสาร
ดอกเบี้ย อายุ หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

400,200.00
1,044,600.00
989,000.00
106,000.00
3,414,500.00
1,238,300.00
1,712,400.00
3,902,400.00
1,391,200.00
2,073,200.00
1,017,300.00
327,800.00
5,592,830.00
4,083,400.00
354,700.00
3,291,500.00
2,166,500.00
1,140,800.00
1,564,738.00
4,243,000.00
1,277,500.00
3,816,261.00
2,568,600.00
3,171,000.00
1,220,100.00
235,500.00
7,794,800.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

322,560,500.00
48,624,300.00
148,333,200.00
125,603,000.00
40,916,000.00
40,916,000.00
147,677,125.00
147,677,125.00
421,974,425.00
101,231,025.00
101,031,600.00
56,584,800.00
58,430,400.00
104,696,600.00
233,979,000.00
233,979,000.00
29,010,300.00
29,010,300.00
452,895,772.50
255,871,972.50
155,169,200.00
41,854,600.00
84,294,450.00
35,548,200.00
48,746,250.00
381,102,083.00
24,641,280.00
107,184,553.00
249,276,250.00
182,672,453.75
22,867,250.00
109,717,503.75
50,087,700.00
153,533,868.00
63,737,100.00
28,062,300.00
33,205,500.00
28,528,968.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

11.50
1.73
5.29
4.48
1.46
1.46
5.27
5.27
15.04
3.61
3.60
2.02
2.08
3.73
8.34
8.34
1.03
1.03
16.15
9.13
5.53
1.49
3.01
1.27
1.74
13.59
0.88
3.82
8.89
6.52
0.82
3.91
1.79
5.47
2.27
1.00
1.18
1.02

10.94
1.65
5.03
4.26
1.39
1.39
5.01
5.01
14.31
3.43
3.43
1.92
1.98
3.55
7.94
7.94
0.98
0.98
15.36
8.68
5.26
1.42
2.86
1.21
1.65
12.93
0.84
3.64
8.45
6.20
0.78
3.72
1.70
5.21
2.16
0.95
1.13
0.97
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กองทุนเปด ทิสโก หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,948,316,638.16

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AP)
บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) (BRI)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (CK)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน) (BBIK)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,501,971,494.79 บาท )

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา วันครบ นาเชื่อถือของตราสาร
ดอกเบี้ย อายุ หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน
1,738,100.00
3,136,400.00
1,878,400.00
1,040,700.00
4,654,900.00
1,149,700.00
1,006,300.00
845,200.00
161,000.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

120,363,425.00 4.29
120,363,425.00 4.29
127,490,378.00 4.55
29,952,620.00 1.07
22,352,960.00 0.80
58,799,550.00 2.10
16,385,248.00 0.58
41,120,740.00 1.47
26,328,130.00 0.94
14,792,610.00 0.53
51,557,200.00 1.84
51,557,200.00 1.84
13,081,250.00 0.47
13,081,250.00 0.47
2,804,228,970.25 100.00

4.08
4.08
4.32
1.01
0.76
1.99
0.56
1.39
0.89
0.50
1.75
1.75
0.44
0.44
95.11

2,804,228,970.25 100.00

95.11
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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.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
4.นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน ทวีผล
6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

