กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ตลาดหุนหลายประเทศปรับตัวลงนับตั้งแตตนป หลัง Fed สงสัญญาณเพิ่มความเขมงวดของนโยบายการเงินอยางชัดเจน โดย
อาจเริ่มตนลดขนาดงบดุลเร็วกวาที่ตลาดคาด ทําให Bond yield อายุ 10 ป ปรับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สูระดับ 1.9% สูงสุดตั้งแตกอนการ
ระบาดของ Covid
อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดมีการตอบรับตอประเด็นดังกลาวไปคอนขางมากแลว เนื่องจาก
1) Bond yield อายุ 10 ป ปรับเพิ่มขึ้นมาแลว 70bps จากระดับใน 6 เดือนกอน ใกลเคียงกับการปรับเพิ่มขึ้นในอดีตที่ราว 80100bps ไดแก เหตุการณ Taper tantrum ป 2013 (100bps) และการลดขนาดงบดุลรอบกอนในป 2018 (80bps) ซึ่งชี้วา Bond yield อายุ
10 ป อาจเพิ่มขึ้นไดอีกราว 10-30bps
2) Term premium ของ Zero-coupon bond อายุ 10 ป หรือผลตอบแทนสวนเพิ่มของการถือพันธบัตรระยะยาวแทนการถือ
พั น ธบั ต รระยะสั้ น แล ว ซื้ อใหม ไ ปเรื่ อ ยๆ (Roll-over) ซึ่ ง สะท อนความเสี่ ย ง เช น จากอุ ปสงค แ ละอุ ป ทานของ Bond ระยะยาวใน
ตลาด เพิ่มขึ้นมาแลว 20bps ใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้น 40bps ในชวงป 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบกอน และหาก Term premium
เพิ่มขึ้นอีก 20 bps จะอยูที่ระดับ 0.1% ใกลเคียงกับระดับในชวงป 2018 ชี้วา Bond yield อายุ 10 ป อาจเพิ่มขึ้นไดอีกราว 20bps
3) งานวิจัยของนักวิชาการรวมถึงของ Fed หลายฉบับ ระบุการเปลี่ยนแปลงของงบดุลของ Fed ประมาณ $600bn จะสงผลให
Bond yield อายุ 10 ป เคลื่อนไหวประมาณ 10-40bps ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับผลสํารวจโดย Bloomberg ระหวางวันที่ 14-19 ม.ค. ซึ่งระบุ
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดวา Fed จะลดขนาดงบดุลประมาณ $300bn ในปนี้ และบทสัมภาษณของนาย Bostic ประธาน Fed สาขา
Atlanta ซึ่งเห็นวา Fed ควรลดขนาดงบดุล คิดเปนราว $600bn ในปนี้ ชี้วา Yield อาจเพิ่มขึ้นอีกราว 5-20bps

ดังนั้น เราจึงมองวา Bond yield อาจเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยราว 10-20bps สูระดับ 2.0-2.1% ซึ่งเมื่อประเมินโดยใช Earnings yield
gap หรือสวนตางระหวาง Earning yield ของดัชนี S&P500 ลบกับ Yield อายุ 10 ป พบวาดัชนี S&P500 มี Downside อีกเพียง -2% จาก
ระดับต่ําสุดในเดือน ม.ค. ที่ 4,330 จุด เทานั้น เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเริ่มทยอยเขาซื้อหุนในตลาดประเทศพัฒนาแลว ไดแก ยุโรป
และญี่ปุน ซึ่งมี Valuation ถูกกวาของสหรัฐฯ และมักจะใหผลตอบแทนเปนบวกไดในชวงที่ Fed มีนโยบายการเงินเขมงวดขึ้น รวมถึง
ยังมีความยืดหยุนในการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจมากกวาสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.47 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small
Cap อิควิตี้ (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.47
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (A)

35.98%

4.52%

8.54%

6.47%

35.98%

18.19%

8.22%

10.25%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

17.67%

5.68%

3.41%

5.56%

17.67%

5.14%

4.62%

4.85%

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (SSF)

35.98%

4.52%

8.54%

6.47%

35.98%

n.a.

n.a.

42.55%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

17.67%

5.68%

3.41%

5.56%

17.67%

n.a.

n.a.

33.65%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

คุณณัฐภณ อัศวเหม

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
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 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

7,623.07

1.08

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

68.61

0.01

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

609.84

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

120.75

0.017

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

8,422.27

1.19

892.66

0.13

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 27.73 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.46 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.006 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 8.21 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 21.35 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 7.07 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 14.03 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.90 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.078
1.085

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.086
0.087

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.027
0.027

1.191
1.199

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.48

5

กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

598,934.45

67.10

144,988.11

16.24

56,668.64

6.35

29,651.61

3.32

27,639.79

3.10

12,725.00

1.42

11,031.75

1.24

11,015.90

1.23

892,655.25

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

738,951,825.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (RS)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SIS)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SYNEX)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (MAJOR)
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) (ICHI)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
การแพทย
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TQM)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (SEAFCO)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

389,600.00
1,876,000.00
340,500.00
1,145,038.00
604,900.00
769,000.00
777,300.00
971,300.00
194,700.00
960,000.00
1,484,900.00
3,144,768.00
1,254,100.00
79,500.00
339,800.00
404,162.00
1,545,900.00
412,700.00
910,700.00
5,775,900.00
446,300.00
320,600.00
1,009,400.00
9,458,300.00
3,216,600.00
1,144,400.00

14,707,400.00
14,707,400.00
21,011,200.00
21,011,200.00
97,971,385.00
27,835,875.00
22,900,760.00
30,547,450.00
16,687,300.00
69,653,650.00
34,201,200.00
35,452,450.00
17,133,600.00
17,133,600.00
87,511,645.20
19,200,000.00
16,036,920.00
24,057,475.20
28,217,250.00
50,010,527.00
14,985,750.00
7,339,680.00
27,685,097.00
57,410,150.00
15,459,000.00
21,460,400.00
20,490,750.00
21,139,794.00
21,139,794.00
13,946,875.00
13,946,875.00
31,098,200.00
31,098,200.00
56,206,596.00
22,913,380.00
33,293,216.00
31,876,368.00
15,053,688.00
16,822,680.00

เงิน
ลงทุน

2.17
2.17
3.11
3.11
14.48
4.11
3.38
4.52
2.47
10.30
5.06
5.24
2.53
2.53
12.94
2.84
2.37
3.56
4.17
7.39
2.22
1.08
4.09
8.49
2.29
3.17
3.03
3.12
3.12
2.06
2.06
4.60
4.60
8.31
3.39
4.92
4.71
2.22
2.49

สินทรัพย
สุทธิ

1.99
1.99
2.84
2.84
13.26
3.77
3.10
4.13
2.26
9.42
4.63
4.79
2.32
2.32
11.84
2.60
2.17
3.25
3.82
6.77
2.03
0.99
3.75
7.77
2.09
2.91
2.77
2.86
2.86
1.89
1.89
4.21
4.21
7.61
3.10
4.51
4.31
2.04
2.27
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

738,951,825.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

แฟชั่น
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (SABINA)
ยานยนต
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH)
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน) (AU)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) (SPA)
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุป จํากัด (มหาชน) (YGG)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 551,000,457.58 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

1,399,100.00
659,980.00
84,300.00
1,458,300.00
1,840,850.00
592,000.00

27,702,180.00
27,702,180.00
32,571,960.00
17,819,460.00
14,752,500.00
46,619,822.50
14,510,085.00
12,425,737.50
19,684,000.00
676,571,352.70
676,571,352.70

เงิน
สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
4.09
3.75
4.09
3.75
4.81
4.41
2.63
2.41
2.18
2.00
6.89
6.31
2.14
1.96
1.84
1.68
2.91
2.67
100.00
91.56
100.00

91.56
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

676,571,352.70
66,667,325.94
9,106.70
8,280,684.44
751,528,469.78

(3,685,445.03)
(7,397,816.60)
(1,452,388.78)
(1,366.00)
(39,628.35)
(12,576,644.76)
738,951,825.02
323,089,191.62
67,636,238.78
348,226,394.62
738,951,825.02
22.8714
32,308,919.1578

712,939,779.71
22.8714
31,171,660.0492
26,012,045.31
22.8725
1,137,259.1086
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

(7,623,065.31)
(68,607.64)
(609,845.20)
(27,725.12)
(427,787.45)
(8,757,030.72)
(1,751,760.67)

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

35,427,856.65
8,380,424.92
43,808,281.57

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

42,056,520.90
(1,821.39)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

42,054,699.51

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
รวม

41,444,170.36
610,529.15
42,054,699.51

6,993,127.41
12,142.64
7,005,270.05
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