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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ ี
บลจ.ทิ สโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิ สโก้ Mid/Small Cap อิ ควิต้ ี สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2564 ถึ งวันที่ 30 มิ ถุนายน 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึ ง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุ ้นรี บาวน์ข้ ึนจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงิ นที่อาจผ่อนคลายลงหลังการประชุมเดื อน ก.ค. ซึ่ งทําให้ Valuation
ของตลาดหุ น้ ปรับแพงขึ้น โดยดัชนี S&P500 ที่รีบาวน์จากจุดตํ่าสุ ดในวันที่ 16 มิ.ย. 13% มาจากการเพิ่มขึ้นของ Forward P/E ถึง 14% ซึ่ ง
แบ่งเป็ นผลจากการลดลงของ Bond yield ถึง 6.5% และการลดลงของ Earnings yield gap 7.7% ขณะที่คาดการณ์กาํ ไรถูกปรับลดลง -1%
ชี้วา่ ตลาดหุน้ ปรับขึ้นมาจาก Valuation ที่แพงขึ้นทั้งสิ้ น ซึ่งเป็ นผลจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายลง
อย่างไรก็ดี เรามองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยในระดับสู งเป็ นเวลานานกว่าที่ตลาดคาด เนื่ องจากอัตราเงินเฟ้ อในปั จจุบนั ยังไม่มี
แนวโน้มลดลงชัดเจน และน่าจะยังอยูใ่ นระดับสู งถึง 5% ในช่วงสิ้ นปี สู งกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ งตลาดประเมินที่ระดับ 3.5-3.75%
ค่อนข้างมาก
ในขณะเดียวกัน เงินเฟ้อที่สูงก็เป็ นอุปสรรคต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่ งในภาวะเงินเฟ้อสู ง Fed มักปล่อยให้เศรษฐกิจ
แย่ลงลึกและยาวนานกว่าปกติ ก่อนจะเริ่ มปรับลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed ส่ วนใหญ่ยงั คงสนับสนุ นนโยบายเข้มงวด
ทําให้ Fed อาจกลับมาส่ งสัญญาณในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น ซึ่ งตลาดน่าจะทยอยตอบรับต่อนโยบายการเงินดังกล่าว และกดดันตลาดหุ น้ ใน
ระยะข้างหน้า
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ ี ในรอบปี ที่ผ่านมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้
กองทุนเปิ ด ทิ ส โก้ Mid/Small Cap อิ ควิต้ ี (Class A) มี การปรั บตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 7.65 และกองทุนเปิ ด ทิ ส โก้ Mid/Small Cap
อิควิต้ ี (Class SSF) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 7.65
ท้ายนี้ บลจ.ทิ สโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของ
บริ ษทั ฯโดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

597,826,718.01
26,095,810.91
571,519,413.70
254,364,557.83
596,190,138.39

782,505,855.52
36,362,399.85
745,789,803.50
306,171,695.11
779,016,556.50

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

บาท
2565

2564

17,517,746.72
25,070.94
17,542,817.66
17,308,783.60
(52,037,410.70)
(51,807,137.28)

28,375,885.62
47,469.51
28,423,355.13
28,974,980.03
458,529,264.31
457,970,518.98

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

บาท
2565

2564

596,190,138.39

779,016,556.50

19.8409
19.8420

21.4835
21.4846
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ ผ่านมา มูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุนเปิ ด ทิ สโก้ Mid/Small Cap
อิ ควิต้ ี (ชนิ ดหน่ วยลงทุน A) มี การปรั บตัวลดลงจาก 21.4835 บาท ในวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 มาอยู่ที่ 19.8409 บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 7.65 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ ี
(ชนิ ดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) มีการปรับตัวลดลงจาก 21.4846 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาอยูท่ ี่ 19.8420 บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 7.65

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (A)

-13.26% -7.82%

-10.72% -13.26% -7.65%

9.98%

5.60%

7.93%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-3.83%

-6.81%

-0.28%

2.98%

4.12%

-10.72% -13.26% -7.65%

n.a.

n.a.

17.52%

-6.81%

n.a.

n.a.

19.59%

-5.71%

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (SSF) -13.26% -7.82%
เกณฑ์ มาตรฐาน**

-3.83%

-5.71%

-3.83%
-3.83%

1.52%
1.52%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 571.52 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุน้ สามัญใน
อัตราร้อยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

คุณณัฐภณ อัศวเหม

คุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
คุณอนุชา หล่อทองคํา

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

30 มิถุนายน 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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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่
14,870.43

2.14

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

133.83

0.02

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,189.63

0.17

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

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

93.36

0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

152.70

0.022

16,439.95

2.36

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

1,977.57

0.28

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็ นจํานวนเงิน 55.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.008 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 11.53 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 45.16 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 12.94 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 27.17 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
2.138
2.145

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.171
0.172

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ**

Expense Ratio
2.363
2.371

0.054
0.054

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)
** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.72
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดค่านายหน้ าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อบริษทั นายหน้ า /บริษทั หลักทรัพย์
ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT
อื่นๆ

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

1,052,571.94

53.22

239,786.64

12.12

149,625.95

7.57

140,387.38

7.10

102,744.06

5.20

80,638.55

4.08

63,921.85

3.23

54,422.43

2.75

47,789.33

2.42

32,959.84

1.67

12,725.00

0.64

1,977,572.97

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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

P

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 Mid/Small CAP อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ : บาท

596,190,138.39

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
(หุ้น/บาท)

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรั พย์
สุ ทธิ

หลักทรัพย์ ในประเทศ
หุ้น (Stock)
ธนาคาร
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (TCAP)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (COM7)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (MEGA)
บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) (RS)
บริ ษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (SINGER)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั เอสไอเอส ดิสทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (SIS)
บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (SYNEX)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (GUNKUL)
สื่ อและสิ่ งพิมพ์
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (ONEE)
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริ ษทั เอเซียเสริ มกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (ASK)
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (BAM)
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) (JMT)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (M)
การแพทย์
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) (CHG)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (TQM)
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่ องจักร
บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (STARK)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) (SPALI)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน) (STEC)
แฟชั่น
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน) (SABINA)

389,600.00
347,800.00
1,183,322.00
597,700.00
823,400.00
439,900.00
419,800.00
604,000.00
225,200.00
2,132,000.00
2,061,400.00
2,470,368.00
76,800.00
671,700.00
1,403,100.00
346,462.00
568,000.00
3,672,900.00
626,300.00
480,900.00
630,300.00
5,087,500.00
640,000.00
6,292,500.00
1,012,500.00
1,317,800.00

14,707,400.00
14,707,400.00
94,372,229.80
10,434,000.00
21,773,124.80
30,183,850.00
12,515,680.00
19,465,575.00
22,117,500.00
11,124,700.00
10,992,800.00
13,568,300.00
13,568,300.00
12,045,800.00
12,045,800.00
37,825,610.40
21,644,700.00
16,180,910.40
84,366,756.50
13,248,000.00
21,326,475.00
24,413,940.00
25,378,341.50
29,678,000.00
29,678,000.00
13,589,730.00
13,589,730.00
27,557,200.00
27,557,200.00
50,556,075.00
19,356,225.00
31,199,850.00
21,978,000.00
21,978,000.00
31,159,050.00
11,904,000.00
19,255,050.00
12,352,500.00
12,352,500.00
30,572,960.00
30,572,960.00

2.57
2.57
16.51
1.82
3.81
5.28
2.19
3.41
3.87
1.95
1.92
2.37
2.37
2.11
2.11
6.62
3.79
2.83
14.76
2.32
3.73
4.27
4.44
5.19
5.19
2.38
2.38
4.82
4.82
8.85
3.39
5.46
3.85
3.85
5.45
2.08
3.37
2.16
2.16
5.35
5.35

2.47
2.47
15.83
1.75
3.65
5.06
2.10
3.27
3.71
1.87
1.84
2.27
2.27
2.02
2.02
6.34
3.63
2.71
14.15
2.22
3.58
4.09
4.26
4.98
4.98
2.28
2.28
4.62
4.62
8.48
3.25
5.23
3.69
3.69
5.23
2.00
3.23
2.07
2.07
5.13
5.13

10

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small CAP อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ : บาท

596,190,138.39

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (WICE)
ยานยนต์
บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน) (AH)
บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) (AU)
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (FSMART)
บริ ษทั อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (YGG)
รวมหุ้น (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 573,807,326.75 บาท )

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของ
ตราสารหรื อผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่ วย/
เงินต้ น
(หุ้น/บาท)

1,383,300.00
601,080.00
72,800.00
1,458,300.00
936,900.00
118,300.00

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรั พย์
สุ ทธิ

16,599,600.00
16,599,600.00
26,231,252.00
13,163,652.00
13,067,600.00
32,241,450.00
13,780,935.00
17,520,030.00
940,485.00
571,519,413.70

2.91
2.91
4.59
2.30
2.29
5.64
2.41
3.07
0.16
100.00

2.78
2.78
4.40
2.21
2.19
5.41
2.31
2.94
0.16
95.86

571,519,413.70

100.00

95.86
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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 30 มิถุนายน 2565

