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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค หุน้ ระยะยาว
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค หุน้ ระยะยาว สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน
2564 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึ งผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุน้ (S&P500) ในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา ปรับตัวลงสู่ ระดับ 3,600 จุด ซึ่ งเป็ นระดับตํ่าสุ ดในช่วงเดือน มิ.ย. โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจาก
การปรั บขึ้นคาดการณ์ ดอกเบี้ ย ในขณะที่ คาดการณ์ ผลกําไรของบริ ษทั จดทะเบี ยน (Forward EPS) ปรั บลดลงเพียงเล็ก น้อย ชี้ ว่าการปรั บฐานนี้
สะท้อนผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ ยเท่า นั้น และอาจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ที่ มากพอ ซึ่ งในระยะ
ข้างหน้า เรามองว่าคาดการณ์กาํ ไรน่าจะถูกปรับลดเพิ่มเติม จากผลของราคานํ้ามันที่เริ่ มลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ น้ ยังอยูใ่ นระดับที่แพง โดยเมื่อพิจารณาจากจุดตํ่าสุ ดของการปรับฐานรอบนี้ เทียบกับในอดีตย้อนหลัง
ไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 ที่ เป็ น Bear markets หรื อช่ วงที่ ตลาดหุ ้นมี การปรั บลดลงจากจุดสู งสุ ด (Drawdown) มากกว่า -20% พบว่า ค่า
Forward P/E ของดัช นี S&P500 จากการปรั บ ฐานรอบนี้ อยู่ที่ 15 เท่ า สู ง กว่า จุ ดตํ่า สุ ด ในอดี ต ทุ ก รอบ โดยสู ง กว่า เฉลี่ ยที่ 13 เท่ า ถึ ง 15% ชี้ ว่า
Valuation ของตลาดหุน้ ในปั จจุบนั แพงกว่าในอดีตพอสมควร ทําให้เรามองว่าขาลงของตลาดหุน้ รอบนี้อาจยังไม่สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุ ้นอาจปรับตัวลงได้จาํ กัด เนื่ องจากผูเ้ ล่นในตลาดหลายประเภท เช่น นักเก็งกําไรประเภท Hedge funds
และผูจ้ ดั การกองทุน มีสถานะการถือครอง (Positions) หุน้ ในสัดส่ วนที่ต่าํ มาก สะท้อนมุมมองที่ Bearish ต่อตลาดที่มากอยูแ่ ล้ว และน่าจะจํากัดการ
เทขายหุน้ ในระยะสั้น
สําหรับพันธบัตร เราประเมินว่า Bond yield อายุ 10 ปี จะทําจุดสู งสุ ดที่ระดับราว 4% ในช่วงสิ้ นปี นี้ ก่อนจะลดลงเป็ น 3.8% ในสิ้ นปี หน้า
เนื่ องจาก 1) Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู งกว่าระดับ Neutral rate แล้ว และอาจปรับขึ้นสู่ ระดับที่ Restrictive ที่สุดตั้งแต่ปี 1984 ซึ่ งน่าจะเพียงพอที่จะกด
เงินเฟ้อให้ลดลงในระยะข้างหน้า 2) Real yield ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นบวกเกือบครบทุกช่วงอายุ สะท้อนนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมาพอสมควร และ
น่ าจะใกล้ถึงระดับที่ Fed เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 3) ตลาดในปั จจุบนั มอง Fed จะค้างดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับสู งนานกว่าที่ Fed ส่ งสัญญาณ ชี้ ว่าตลาด
มอง Fed Hawkish มากเกิ นไป และอาจมี การปรั บลดคาดการณ์ ล งในระยะข้างหน้า และ 4) ตลาดพัน ธบัตรเริ่ มมี ปั ญหาขาดแคลนสภาพคล่อง
(Liquidity) ซึ่ งน่าจะทําให้ Fed ปรับใช้นโยบายด้วยความระมัดระวังขึ้นในระยะข้างหน้า
Bond yield ที่น่าจะสู งสุ ดที่ราว 4% ใกล้เคียงระดับปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะลดลง (ราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น) ตามแนวโน้มเงินเฟ้อและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จในระยะข้างหน้า และเมื่ อประกอบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ อยู่ในระดับที่ สูงมาก Bond yield 10 ปี ของ
สหรัฐฯ ยืนอยูท่ ี่ระดับ 4% สู งสุ ดในรอบกว่า 10 ปี ทําให้เราปรับเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในพันธบัตร
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิ สโก้ ดิ วิเดนด์ ซี เล็ค หุ ้นระยะยาว ในรอบปี ที่ ผ่า นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2565) ดังนี้
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค หุน้ ระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.45, กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค หุน้ ระยะยาว
(Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 9.03 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิ วิเดนด์ ซี เล็ค หุ ้นระยะยาว (Class N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 8.45
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของบริ ษทั ฯโดยเรา
จะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านใน
โอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

176,647,286.33
1,360,192.12
172,694,742.00
17,849,977.33
174,475,811.09

177,328,777.48
1,915,889.55
174,506,868.00
16,205,844.25
177,013,759.66

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2565

รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

6,899,870.50
1,639.39
6,901,509.89
3,824,509.19
12,005,359.86
15,082,114.65

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65

4,860,972.30
2,137.22
4,863,109.52
3,578,267.86
45,747,840.04
47,032,361.12

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน B
ชนิดหน่วยลงทุน N

2564

2564

174,475,811.09

177,013,759.66

11.8348
12.2057
12.4694

11.7547
12.0893
12.1562
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ ผ่า นมา มูลค่าทรั พย์สิน สุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุน เปิ ด ทิ สโก้ ดิ วิเดนด์ ซี เล็ค
หุ ้นระยะยาว (ชนิ ดหน่วยลงทุน A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 11.7547 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 11.8348
บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8.45, กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิ วิเดนด์ ซี เล็ค
หุ ้นระยะยาว (ชนิ ดหน่ วยลงทุน B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 12.0893 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 12.2057
บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 และกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซี เล็ค
หุ ้นระยะยาว (ชนิ ดหน่วยลงทุน N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 12.1562 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 12.4694
บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)

0.20%

2.21%

-1.64%

-3.64%

8.45%

7.48%

5.73%

6.43%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.06%

4.53%

-0.91%

-0.96%

2.82%

2.69%

3.47%

4.72%

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)

0.55%

2.26%

-1.51%

-3.38%

9.03%

8.05%

6.29%

6.99%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.06%

4.53%

-0.91%

-0.96%

2.82%

2.69%

3.47%

4.72%

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)

0.20%

2.21%

-1.64%

-3.64%

8.45%

n.a.

n.a.

19.97%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.06%

4.53%

-0.91%

-0.96%

2.82%

n.a.

n.a.

12.38%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็ น ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2562
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 172.69 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุน้ สามัญในอัตรา
ร้อยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ

5

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

คุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน์ ศรี วรพงษ์พนั ธ์

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

31 สิ งหาคม 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 ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่
2,895.91

1.58

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

44.03

0.03

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

313.14

0.17

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

45.00

0.03

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

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

60.67

0.03

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

78.91

0.04

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

17.96

0.010

3,455.62

1.89

766.14

0.42

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 5.06 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 1.50 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 10.50 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน B
ชนิดหน่วยลงทุน N

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.605
1.070
1.606

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.171
0.171
0.171

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ**
0.135
0.135
0.135

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.22

Expense Ratio
1.911
1.376
1.912
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
รายละเอียดค่านายหน้ าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ลาดับที่
1

ชื่อบริษทั นายหน้ า/บริษทั หลักทรัพย์

กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
2 ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
3 เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
4 บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
5 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6 ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
7 โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
8 ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
9 อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10 เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11 อื่นๆ

ค่านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

223,774.24

29.21

207,354.48

27.06

74,220.99

9.69

49,543.79

6.47

44,934.04

5.86

43,162.68

5.63

33,070.66

4.32

24,670.74

3.22

24,108.88

3.15

16,589.52

2.17

24,713.61

3.22

766,143.63

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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

O

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 ดิวเิ ดนด์ ซี เล็ค หุ้นระยะยำว
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

174,475,811.09

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในประเทศ
หุ้น (Stock)
ธนำคำร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (KTB)
บริ ษทั เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (TTB)
วัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (DELTA)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) (HANA)
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
บริ ษทั บี. กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เอเซียเสริ มกิจลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ASK)
อำหำรและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน) (OSP)
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (LH)
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (LPN)
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (PSH)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) (SPALI)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (WHA)
รวมหุ้น (Stock)
หน่ วยลงทุน (Unit Trust)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท (LPF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 170,616,704.89 บาท )

อัตรำ วันครบ
ดอกเบีย้
อำยุ

กำรจัดอันดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถือของ
ตรำสำรหรื อผู้ออก
ตรำสำร /สถำบัน

จำนวนหน่ วย/
เงินต้ น
(หุ้น/บำท)

89,600
44,600
98,700
437,700
64,800
2,045,400
37,600
336,500
38,600
69,900
9,100
181,500
280,800
234,600
350,200
165,500
165,100
777,000
577,200
184,400
89,500
750,700

139,800
435,000

มูลค่ ำยุตธิ รรม
(บำท)

ร้ อยละของมูลค่ำ
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน สุทธิ

43,432,238.00
12,275,200.00
6,846,100.00
7,155,750.00
7,397,130.00
7,160,400.00
2,597,658.00
13,460,800.00
13,460,800.00
15,983,750.00
15,983,750.00
12,496,425.00
7,411,200.00
5,085,225.00
27,760,925.00
4,768,400.00
7,759,125.00
15,233,400.00
21,812,700.00
8,680,200.00
13,132,500.00
5,916,625.00
5,916,625.00
5,159,375.00
5,159,375.00
16,275,704.00
6,915,300.00
2,608,944.00
2,378,760.00
1,745,250.00
2,627,450.00
162,298,542.00

25.15
7.11
3.97
4.14
4.28
4.15
1.50
7.79
7.79
9.26
9.26
7.24
4.29
2.95
16.07
2.76
4.49
8.82
12.63
5.03
7.60
3.43
3.43
2.99
2.99
9.42
4.00
1.51
1.38
1.01
1.52
93.98

24.89
7.04
3.92
4.10
4.24
4.10
1.49
7.72
7.72
9.16
9.16
7.16
4.25
2.91
15.91
2.73
4.45
8.73
12.50
4.97
7.53
3.39
3.39
2.96
2.96
9.33
3.96
1.50
1.36
1.00
1.51
93.02

1,957,200.00
8,439,000.00
10,396,200.00

1.13
4.89
6.02

1.12
4.84
5.96

172,694,742.00 100.00

98.98
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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 31 สิ งหาคม 2565

