กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ตลาดหุนทั่วโลกยังคงถูกกดดันอยางตอเนื่อง จากความกังวลตอการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในป 2019 ซึ่งสะทอนผาน
ความชันของ Yield Curve (10 ป – 2 ป) ที่ลดลงมาที่ระดับต่ํากวา 15 bps ซึ่งเปนระดับที่ต่ําที่สุดตั้งแตป 2007 และมีแนวโนมลดลง
ตอเนื่องจนเสี่ยงที่จะ Invert ในปหนา
ในอดีต การ Invert ของ Yield Curve นับเปนสัญญาณของวัฎจักรการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมักเปนสัญญาณของการ “จบ
รอบ” ของตลาดหุนขาขึ้น (Bull Market) ดังนั้นเศรษฐกิจที่เสี่ยงชะลอตัวลง อาจทําใหตลาดหุนซึ่งเคลื่อนไหวสะทอนเหตุการณลวงหนา
มีแนวโนมผันผวนมากขึ้นและเสี่ยงที่จะปรับตัวลงอีกครั้งในระยะขางหนา
แมวา Downside ของตลาดหุนจะเริ่มจํากัด หลัง Valuation ของตลาดหุนทั่วโลกลดลงมาที่ระดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้น แต
การฟนตัวขึ้นของตลาดหุนในระยะขางหนาจะขึ้นอยูกับการเติบโตของผลกําไร (Earnings Growth) ซึ่งเรามองวากําไรของบริษัทจด
ทะเบียนในป 2019 มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต่ํากวาที่ตลาดคาดหวัง โดยในชวง 3 เดือนที่ผานมา เราเริ่มเห็นนักวิเคราะหเริ่มปรับ
คาดการณกําไรป 2019 ลง โดยเฉพาะตลาดหุนในทวีปเอเชีย นําโดยจีนและญี่ปุนที่ถูกปรับลดลงราว 2-3%
ดังนั้นเรายังคงแนะนําใหนักลงทุนเนนลงทุนในหุนกลุม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของกําไรที่สม่ําเสมอไมวาจะอยูในชวง
ไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยเลือกหุนในกลุม Health Care เปนตัวเลือกหลักสําหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive ในป 2019
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวาราคาน้ํามันดิบ นาจะฟนตัวขึ้นไดในชวงครึ่งแรกของป 2019 หลังทางกลุม OPEC+
ตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบลง 1.2 ลานบารเรลตอวันซึ่งจะเริ่มบังคับใชในเดือน ม.ค. 2019 และปริมาณการสงออกน้ํามันดิบ
ของอิหรานที่ลดลงมากกวาคาด จากผลกระทบของมาตรการคว่ําบาตร มากไปกวานั้นเรามองวา Supply จากทางฝงสหรัฐฯ มีแนวโนม
ทรงตัวไปจนถึงกลางป 2019 เนื่องจากขอจํากัดดานการขนสงน้ํามันดิบในแหลง Permian
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2561)
มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 9.43
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 28 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

-23.56%

-17.03%

-9.43%

-23.56%

-0.54%

8.54%

6.11%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-8.08%

-10.63%

-0.81%

-8.08%

10.13%

7.14%

4.69%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

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

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 ธันวาคม 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ 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
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

32,439.68

1.08

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

291.96

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

2,595.17

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

177.20

0.006

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

35,504.01

1.18

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

9,701.20

0.32

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

*

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 30.25 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 23.45 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.46 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 33.04 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 18.02 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 29.98 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.70
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

4,710,556.27

48.557

1,559,117.10

16.071

867,346.26

8.941

575,411.43

5.931

409,188.29

4.218

382,754.41

3.945

342,871.87

3.534

264,276.16

2.724

247,846.75

2.555

146,754.47

1.513

195,073.37

2.011

9,701,196.38

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
การจองหุ้น

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 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)







6

กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,735,363,865.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
COMMERCE
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
ELECTRONIC COMPONENTS
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (TPIPP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
TOURISM & LEISURE
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
PACKAGING
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํากัด (มหาชน) (BGC)
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (SMPC)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (ANAN)
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GOLD)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (SEAFCO)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (WICE)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

-

2,121,700

-

12,231,900
18,123,400

-

9,345,400
7,801,800
2,084,600

-

1,653,600

-

20,474,800

-

19,449,800

-

711,800
3,566,500

-

859,000

-

8,249,700
28,815,800

-

2,517,600
6,311,100

-

12,122,500
9,339,900

-

12,172,300
6,735,100
30,373,100

-

15,525,450
6,227,800

-

16,661,700

140,562,625.00
140,562,625.00
150,482,627.00
83,788,515.00
66,694,112.00
429,360,900.00
144,853,700.00
152,135,100.00
132,372,100.00
54,568,800.00
54,568,800.00
115,682,620.00
115,682,620.00
118,643,780.00
118,643,780.00
304,306,100.00
129,547,600.00
174,758,500.00
64,210,250.00
64,210,250.00
193,096,326.00
137,769,990.00
55,326,336.00
140,463,930.00
100,704,000.00
39,759,930.00
240,398,250.00
123,649,500.00
116,748,750.00
216,580,820.00
39,438,252.00
47,145,700.00
129,996,868.00
270,657,532.50
143,610,412.50
127,047,120.00
60,648,588.00
60,648,588.00

เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

5.53
5.53
5.93
3.30
2.63
16.91
5.71
5.99
5.21
2.15
2.15
4.56
4.56
4.67
4.67
11.98
5.10
6.88
2.53
2.53
7.60
5.42
2.18
5.53
3.96
1.57
9.47
4.87
4.60
8.53
1.55
1.86
5.12
10.66
5.66
5.00
2.39
2.39

5.14
5.14
5.50
3.06
2.44
15.70
5.30
5.56
4.84
1.99
1.99
4.23
4.23
4.34
4.34
11.12
4.73
6.39
2.35
2.35
7.06
5.04
2.02
5.14
3.68
1.46
8.79
4.52
4.27
7.92
1.44
1.73
4.75
9.89
5.25
4.64
2.22
2.22
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,735,363,865.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

AUTOMOTIVE
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
MAI MARKET
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) (SPA)
รวมหุน (Stock)
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน (Warrants)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT-W2)
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrants)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,802,453,717.48 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน

มูลคายุติธรรม (บาท)

(หุน/บาท)

-

110,600

-

1,388,300

-

รอยละของมูลคา

311,000

เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

23,557,800.00
23,557,800.00
15,548,960.00
15,548,960.00
2,538,769,908.50

0.93
0.93
0.61
0.61
99.98

0.86
0.86
0.57
0.57
92.82

612,670.00
612,670.00
612,670.00

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02

2,539,382,578.50 100.00

92.84
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,802,453,717.48 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

2,539,382,578.50
206,356,941.84
3,309,788.32
2,749,049,308.66

(5,911,502.47)
(1,660,440.66)
(5,719,920.92)
(183,038.55)
(210,540.39)
(13,685,442.99)
2,735,363,865.67
1,977,694,572.50
975,677,351.35
(218,008,058.18)
2,735,363,865.67
13.8310
197,769,457.2499
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(292,134,803.96)
(1,668,518.67)
(293,803,322.63)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(297,883,294.92)

270,734.21
31,153,307.50
31,424,041.71
(32,439,679.29)
(291,957.13)
(2,595,174.31)
(30,245.92)
(146,957.35)
(35,504,014.00)
(4,079,972.29)
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