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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้

บลจ.ทิ ส โก จํ า กั ด ได จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป กองทุ น เป ด ทิ ส โก Mid/Small Cap อิ ค วิ ตี้ สํ า หรั บ ระยะเวลา 1 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
การฟนตัวของตลาดหุน ในชวงที่ผานมา ถูกขับเคลื่อนจากการผอนคลายนโยบายการเงินเปนหลัก (Easing mode) ซึ่งสังเกตไดจาก
การออนคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ ควบคูไปกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล สงผลใหสินทรัพย ไดแก ทองคํา ซึ่งซื้อ
ขายในเงินสกุลดอลลารเปนหลัก และสินทรัพยเสี่ยงอื่น ๆ เชน หุนในกลุม Growth stocks ที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดในอนาคตสูง
ใหผลตอบแทนดี

ในระยะสั้น ตลาดหุนอาจถูกกดดันจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโนมออนแอลง หลังการกลับมาแพรระบาดของ COVID-19 ที่
ทําใหหลายรัฐตองกลับไปใชมาตรการ Lockdown ที่เขมงวด ประกอบกับ 2) ความลาชาในการอนุมัติเงินชวยเหลือระลอกใหมในสหรัฐฯ
และ 3) ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้
แตในชวงปลายปเรามองตลาดจะเปลี่ยนเขาสูภาวะ Reflation mode ที่คาเงินดอลลารจะยังคงออนคาตอ แต Bond yield จะกลับมา
เพิ่มขึ้น จากปจจัยบวกที่จะทยอยเขามา เชน ขาวดีจากการคนพบวัคซีน ความไมแนนอนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะหมด
ไป และการฟนตัวขึ้นของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ภาวะ Reflation mode เปนภาวะที่ดีสุดสําหรับการลงทุน สินทรัพยแทบทุกประเภทจะใหผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
การเปลี่ยนเขาสู Reflation mode จะทําใหหุนในกลุม Value stocks ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลคาสินทรัพย (PBV ต่ํา เชน หุนใน
กลุมธนาคาร) จะสลับมาใหผลตอบแทนที่สูงกวาหุนในกลุม Growth stocks ขณะที่ หุนในกลุมตลาดเกิดใหม (EM) จะยังคงใหผลตอบ
แทนที่ดีอยู จากการออนคาของคาเงินดอลลาร ซึ่งจะทําใหตนทุนในการบริโภคสินคาและการกูยืมลดต่ําลง สงผลบวกตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก
ดังนั้น เราจึงแนะนําใหจับตาการเคลื่อนไหวของ Bond yield อยางใกลชิด หากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นักลงทุนอาจพิจารณาปรับ
พอรตเพิ่มน้ําหนักการลงทุนหุนในกลุม Value stocks และกลุม EM มากขึ้น
สําหรับทองคํา เรายังคงแนะนําใหกระจายการลงทุนไปยังทองคํา จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผอนคลาย และการฟนตัวของ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไมแนนอนอยู โดยอาจหาจังหวะเขาซื้อสะสม ในชวงกลางเดือน ก.ย. นี้ ที่จะมีการประชุม Fed (วันที่ 15-16 ก.ย.) ซึ่ง
มีความเปนไปไดสูงที่ตลาดจะผิดหวังจากผลการประชุม
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563) มีการ
ปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.43
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2563

2562

1,673,822,342.73
209,908,434.32
1,446,465,717.00
(151,798,823.87)
1,663,204,574.98

2,619,854,260.15
238,776,781.05
2,379,533,611.00
(22,657,394.59)
2,597,280,917.34

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

บาท
2563

2562

89,135,233.57
246,545.35
89,381,778.92
50,026,316.14
(168,496,892.06)
(129,141,429.28)

76,454,162.41
399,978.28
76,854,140.69
66,214,757.29
(113,172,014.73)
(102,532,631.33)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

บาท
2563

2562

1,663,204,574.98
14.6882

2,597,280,917.34
14.9000
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2562 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ มีการปรับตัวลดลงจาก 14.9000 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาอยูที่ 14.6882 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 1.42

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

-0.39%

4.35%

44.05%

-0.39%

-1.43%

-0.93%

0.80%

5.66%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-13.17%

-0.26%

20.52%

-13.17%

-19.70%

-2.12%

0.96%

2.20%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 1,446.47 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ, ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และหลักทรัพยไมจดทะเบียน ในอัตรารอยละ 99.84, 0.03 และ 0.13 ตามลําดับ

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

(back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณัฐภณ อัศวเหม

คุณอนุชา หลอทองคํา

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

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 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)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่
45,634.61

2.14

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

410.71

0.02

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

3,650.77

0.17

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

300.61

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

49,996.70

2.34

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

8,693.65

0.41

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 60.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 28.92 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 83.25 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 48.51 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 30.33 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 48.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.95
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

3,934,009.20

45.25

1,274,824.00

14.66

597,046.76

6.87

424,478.73

4.88

419,178.04

4.82

362,347.42

4.17

334,336.82

3.85

294,751.52

3.39

271,859.73

3.13

266,405.60

3.07

514,409.67

5.91

8,693,647.49

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 )
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,663,204,574.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (MAJOR)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT-W2)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TQM)
บรรจุภัณฑ
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํากัด (มหาชน) (BGC)
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT)

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อัตรา วันครบ
ของตราสารหรือ
ดอกเบี้ย อายุ
ผูออกตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
มูลคายุติธรรม
เงินตน
(บาท)
(หุน/บาท)

1,763,000.00
8,881,900.00
24,003,700.00
2,689,100.00
3,651,880.00
937,100.00
2,656,400.00
2,508,100.00
2,372,600.00
7,660,500.00
4,692,900.00
98,900.00
1,232,800.00
320,300.00
446,100.00
898,300.00
5,751,900.00
6,774,500.00
8,373,600.00
244,900.00
4,694,000.00
55,200.00

62,586,500.00
62,586,500.00
90,462,882.00
42,455,482.00
48,007,400.00
274,194,558.00
75,967,075.00
60,621,208.00
38,655,375.00
98,950,900.00
57,184,680.00
57,184,680.00
81,552,000.00
35,589,000.00
45,963,000.00
160,635,238.00
106,528,830.00
466,808.00
36,984,000.00
16,655,600.00
147,197,890.00
46,394,400.00
52,775,125.00
48,028,365.00
101,617,500.00
101,617,500.00
31,484,736.00
31,484,736.00
32,694,150.00
32,694,150.00
49,756,400.00
49,756,400.00
1,876,800.00
1,876,800.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

4.33
4.33
6.25
2.93
3.32
18.96
5.25
4.19
2.68
6.84
3.95
3.95
5.64
2.46
3.18
11.11
7.37
0.03
2.56
1.15
10.18
3.21
3.65
3.32
7.02
7.02
2.18
2.18
2.26
2.26
3.44
3.44
0.13
0.13

3.76
3.76
5.44
2.55
2.89
16.49
4.57
3.65
2.32
5.95
3.44
3.44
4.90
2.14
2.76
9.66
6.41
0.03
2.22
1.00
8.85
2.79
3.17
2.89
6.11
6.11
1.89
1.89
1.97
1.97
2.99
2.99
0.11
0.11
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

1,663,204,574.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (PSH)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
ยานยนต
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน) (AU)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) (SPA)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 1,584,552,558.71 บาท )

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อัตรา วันครบ
ของตราสารหรือ
ดอกเบี้ย อายุ
ผูออกตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
มูลคายุติธรรม
เงินตน
(บาท)
(หุน/บาท)

185,572,928.00
2,820,400.00 32,434,600.00
3,388,100.00 56,920,080.00
28,981,400.00 96,218,248.00
52,859,520.00
3,477,600.00 52,859,520.00
24,577,500.00
145,000.00 24,577,500.00
92,212,435.00
3,166,400.00 30,555,760.00
8,935,750.00 61,656,675.00
1,446,465,717.00

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ
12.83 11.16
2.24
1.95
3.94
3.42
6.65
5.79
3.65
3.18
3.65
3.18
1.70
1.48
1.70
1.48
6.37
5.54
2.11
1.84
4.26
3.70
100.00 86.97

1,446,465,717.00 100.00

86.97
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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 30 มิถุนายน 2563

