กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
(TISCO Thai Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง ผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

เราจะมองตลาดหุนอาจฟนตัวขึ้นในระยะสั้น จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตามการประเมินโดยใช EYG Earning Yield Gap (EYG)
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นแลว +69bps ใกลเคียงกับเหตุการณความขัดแยงในอดีต ไดแก การโจมตี 9/11 ในป 2001 (+78bps) การผนวกไครเมียโดย
รัสเซียในป 2014 (+54bps) และการโหวต Brexit ในป 2016 (+15bps) EYG ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว จึงนาจะเปนการตอบสนองตอความขัดแยง
ระหวางประเทศที่มากพอสมควรแลว ซึ่งหากผลกระทบไมไดลุกลามจนนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจ EYG ก็ไมนาปรับสูงขึ้นไปมากกวานี้
อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามทําใหราคาสินคาโภคภัณฑปรับสูงขึ้นในหลายกลุมสินคา ซึ่งอาจซ้ําเติมปญหาเงินเฟอสูงจน
ทําใหธนาคารกลางจําเปนตองใชนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟอ ซึ่งจะเปนปจจัยที่ทําใหตลาดหุนเขาสูภาวะ Slowdown ใน
ระยะขางหนา
ตลาดหุนถูกขับเคลื่อนจากมุมมองของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในระยะขางหนา ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยการเคลื่อนไหวของ
Bond yield เปนวัฎจักร 4 ระยะ ไดแก Easing, Reflation, Tightening และ Slowdown
ตลาดหุนในปจจุบันกําลังอยูในภาวะ Tightening คลายกับในชวงป 2018 ที่ Fed กําลังอยูในระหวางการปรับขึ้นดอกเบี้ย และลด
ขนาดงบดุล (QT) เพื่อลดความรอนแรงของเศรษฐกิจลง สะทอนใน Bond yield ระยะสั้น ที่ปรับเพิ่มขึ้นเร็วกวา Bond yield ระยะยาว ขณะที่
ตลาดหุนมีการตอบรับตอนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น และปรับฐานลง 2 รอบ รอบแรก เกิดขึ้นในชวงปลายของระยะ Tightening โดยมีการ
ปรับฐานลง -10% กอนจะพักฐานเคลื่อนไหวในกรอบแคบราว +/-5% เปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และปรับฐานลงตออีกรอบประมาณ
-15% เมื่อเขาสูภาวะ Slowdown
ตลาดหุนในปจจุบัน ดูเหมือนจะมีการตอบสนองตอภาวะดังกลาวคลายกัน โดยปรับฐานลงจากจุดสูงสุดในตนเดือน ม.ค. แลว 13% ซึ่งหากนับการปรับฐานดังกลาวเปนการปรับฐานรอบแรก ขาลงของตลาดหุนรอบนี้อาจยังไมสิ้นสุด และชี้วาตลาดหุนอาจปรับตัวลงอี
กรอบเมื่อเขาสูภาวะ Slowdown ซึ่งเปนภาวะที่ตลาดหุนจะขาดปจจัยบวกทั้งจากเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน ทําใหความเสี่ยงขาลง เปด
กวางขึ้น
เราจึงแนะนําใหนักลงทุนใชจังหวะที่ตลาดหุนฟนตัวขึ้นในระยะสั้นลดน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงลง เพื่อรองรับกับความ
เปนไปไดที่เศรษฐกิจจะเขาสูภาวะถดถอยในระยะกลาง
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565) มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.90
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

2.58%

3.08%

8.67%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

2.04%

2.58%

7.84%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

5.90%

16.53%

5.43%

6.22%

5.65%

5.21%

3.81%

15.96%

3.82%

4.77%

7.15%

n.a.

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัดผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

3

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย

คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย

ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

28 กุมภาพันธ 2565

-

-

-

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

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

4

กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

645.04

0.80

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

15.05

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

65.23

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.84

0.02

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

8.73

0.01

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

174.18

0.21

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

14.74

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

8.08

0.01

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

950.89

1.17

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

215.23

0.27

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

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 7.18 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.009 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.90 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.89
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

166,939.94

77.56

46,985.17

21.83

1,305.51

0.61

215,230.62

100.00

6

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

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 หุนทุนไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

82,631,857.69

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 เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (SINGER)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (JMART)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
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 ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (BEC)
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (ASK)
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (THANI)

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

(หุน/บาท)

12,700
27,400
38,500
5,100
32,700
22,500
53,700
33,500
49,900
14,500
49,600
25,800
44,300
10,000
26,300
18,700
78,600
123,100
12,200
11,000
107,100
85,600
18,300
75,600
32,688
323,000

มูลคายุติธรรม
(บาท)

11,089,650.00
1,778,000.00
4,479,900.00
4,831,750.00
1,999,200.00
1,999,200.00
1,471,500.00
1,471,500.00
10,564,405.00
1,856,250.00
3,651,600.00
1,281,375.00
758,480.00
623,500.00
2,393,200.00
8,411,150.00
5,908,200.00
2,502,950.00
2,101,150.00
510,000.00
1,591,150.00
12,490,800.00
1,402,500.00
3,969,300.00
4,862,450.00
1,665,300.00
591,250.00
2,820,030.00
1,767,150.00
1,052,880.00
6,183,404.00
896,700.00
1,655,640.00
2,222,784.00
1,408,280.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

14.14
2.27
5.71
6.16
2.55
2.55
1.88
1.88
13.48
2.37
4.66
1.63
0.97
0.80
3.05
10.72
7.53
3.19
2.68
0.65
2.03
15.92
1.79
5.06
6.20
2.12
0.75
3.59
2.25
1.34
7.88
1.14
2.11
2.83
1.80

สินทรัพย
สุทธิ

13.42
2.15
5.42
5.85
2.42
2.42
1.78
1.78
12.79
2.25
4.42
1.55
0.92
0.75
2.90
10.18
7.15
3.03
2.55
0.62
1.93
15.12
1.70
4.80
5.88
2.02
0.72
3.41
2.14
1.27
7.48
1.09
2.00
2.69
1.70
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

82,631,857.69

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)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) (AAV)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BA)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 70,668,858.17 บาท )

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

(หุน/บาท)

6,700
31,900
106,695
67,200
5,300
168,400
20,600
36,800
28,400
34,600
177,400
915,592
32,600
171,900
167,100

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

4,799,896.25
713,550.00
805,475.00
3,280,871.25
2,995,590.00
1,592,640.00
813,550.00
589,400.00
710,700.00
710,700.00
2,254,000.00
2,254,000.00
2,933,460.00
1,569,100.00
761,200.00
603,160.00
7,613,746.84
2,307,291.84
2,094,550.00
1,624,455.00
1,587,450.00
78,438,682.09

6.12
0.91
1.03
4.18
3.82
2.03
1.04
0.75
0.91
0.91
2.87
2.87
3.74
2.00
0.97
0.77
9.70
2.94
2.67
2.07
2.02
100.00

5.80
0.86
0.97
3.97
3.62
1.93
0.98
0.71
0.86
0.86
2.73
2.73
3.55
1.90
0.92
0.73
9.21
2.79
2.53
1.97
1.92
94.92

78,438,682.09

100.00

94.92
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

78,438,682.09
4,186,493.30
240,694.08
82,865,869.47
(24,290.00)
(205,701.89)
(78.16)
(3,941.73)
(234,011.78)
82,631,857.69
335,463,457.73
546,836,321.26
(799,667,921.30)
82,631,857.69
2.4632
33,546,345.7656
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุนไทย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

(645,039.21)
(15,050.84)
(65,235.00)
(19,835.79)
(293,187.60)
(1,038,348.44)
(437,288.97)

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

4,055,293.39
773,197.43
4,828,490.82

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

4,391,201.85
(386.54)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

4,390,815.31

598,482.58
2,576.89
601,059.47

11

