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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบปที่ผานมา

ในชวง 10 ป ที่ผานมา นักลงทุนอาจจะคุนชินกับ Fed put หรือการกลับขามาผอนคลายนโยบายการเงิน หลังจากที่ตลาดหุนปรับตัว
ลงมาแลวประมาณ -20% เชน ในป 2015 ซึ่ง Fed ตัดสินใจเลื่อนแผนการขึ้นดอกเบี้ยออกไป และในชวงปลายป 2018 ซึ่ง Fed ประกาศยุติการ
ขึ้นดอกเบี้ย และหยุดทํา QT ในเวลาตอมา ดัชนี S&P500 ปรับตัวลงมาแลว -19% จากจุดสูงสุดในตนป ใกลเคียงกับเปอรเซ็นตที่เกิด Fed put
ในอดีต ทําใหนักลงทุนอาจคาดหวังให Fed เขามาอุมตลาดเหมือนในอดีต
อยางไรก็ดี เรามองวาอาจยังไมถึงเวลาที่ Fed จะเปลี่ยนมามีทาทีที่ผอนคลายขึ้น เนื่องจากตัวเลขเงินเฟอยังไมมีแนวโนมลดลงชัดเจน
ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ยังอยูในเกณฑดี หางจากเกณฑที่จะกดดันให Fed เปลี่ยนทาที ทําใหตลาดหุนยังขาดปจจัยกระตุนที่สําคัญ และ
มี Downside อยู
จากการวิเคราะหขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ (ISM Manufacturing) และ Valuation (Earnings yield gap) ของ S&P500 ยอนหลัง พบวา
ดัชนี S&P500 อาจตองลดลงสูระดับ 3,600-3,800 จุด ถึงจะสะทอนภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่เพียงพอ และอาจเปน Bottom ของการปรับ
ฐานรอบนี้ เราจึงแนะนําใหเริ่มทยอยสะสมหุนที่ระดับต่ํากวา 3,800 จุด โดยเนนลงทุนในหุนกลุม Defensive ซึ่งผลประกอบการไมผันผวน
ตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก ไดแก กลุม Utilities และ Healthcare รวมถึงกลุม Tech. ในบริษัทที่สถานะการเงินแข็งแกรง มีผลกําไรเปนบวก
และไดประโยชนจาก Bond yield ที่ลดลง
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2565) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.46 และกองทุนเปด ทิสโก
หุนทุน เพื่อการออม (Class SSFX) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.46
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2564

2565
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

175,846,168.04
6,801,810.88
165,832,958.50
41,915,805.03
172,139,015.12

สรุ ปผลการดําเนินงาน

137,383,727.89
2,460,049.37
133,406,910.50
30,784,852.66
136,975,944.40

บาท
2564

2565
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

3,396,981.70
5,028.30
3,402,010.00
3,160,030.23
10,889,679.79
11,130,952.37

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

1,445,901.23
3,573.28
1,449,474.51
1,706,706.22
31,042,620.36
30,784,852.66

บาท
2565

2564

172,139,015.12

136,975,944.40

15.1362
15.1359

14.0856
14.0855
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
(ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.0856 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 มาอยูที่ 15.1362 บาท ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.46 และกองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม (ชนิด
หนวยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.0855 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 มาอยูที่ 15.1359 บาท ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.46

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม (SSF)

1.18%

0.77%

1.18%

4.42%

7.46%

23.57%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

2.54%

0.88%

2.54%

5.36%

7.95%

17.97%

ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม (SSFX)

1.17%

0.77%

1.17%

4.42%

7.46%

23.56%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

2.54%

0.88%

2.54%

5.36%

7.95%

17.97%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3
ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี ในสัดสวน 10%
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 165.83 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ ในอัตรารอยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

31 มีนาคม 2565

-

-

-

*บุคคล 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)

6

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพือ่ การออม
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,385.80

1.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

31.81

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

254.49

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.03

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

19.95

0.013

2,732.05

1.84

817.92

0.55

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 6.51 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 3.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.52 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 7.42 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.90 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.606
1.604

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *
0.171
0.171

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **
0.061
0.061

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.42

Expense Ratio
1.838
1.836
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
2 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
3 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
5 ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
6 ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
7 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
8 อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9 เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT
10 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
11 อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

784,856.62

95.96

17,861.89

2.18

3,757.59

0.46

2,345.19

0.28

1,777.30

0.22

1,738.76

0.21

1,495.91

0.18

1,274.90

0.16

1,198.90

0.15

891.79

0.11

725.29

0.09

818,649.43

100.09
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

172,139,015.12

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)
บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) (BANPU)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (ASK)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (BAM)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

31,200.00
52,500.00
24,800.00
47,500.00
5,900.00
184,500.00
50,400.00
120,400.00
131,500.00
43,800.00
50,600.00
79,100.00
51,200.00
60,000.00
60,000.00
328,200.00
308,780.00
173,500.00
23,400.00
354,900.00
30,400.00
150,800.00
114,700.00
68,200.00
119,000.00
263,100.00
105,707.00
45,700.00
188,100.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

19,879,350.00
4,274,400.00
8,478,750.00
1,711,200.00
5,415,000.00
2,259,700.00
2,259,700.00
11,137,050.00
8,579,250.00
2,557,800.00
20,218,480.00
5,177,200.00
8,547,500.00
1,741,050.00
1,153,680.00
3,599,050.00
11,929,600.00
11,929,600.00
6,855,000.00
2,925,000.00
3,930,000.00
34,482,510.00
3,610,200.00
15,824,975.00
6,679,750.00
3,369,600.00
3,424,785.00
1,573,200.00
2,760,970.00
1,854,840.00
906,130.00
19,537,750.00
3,273,600.00
2,451,400.00
13,812,750.00
8,810,024.50
3,541,184.50
1,713,750.00
3,555,090.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

11.99
2.58
5.11
1.03
3.27
1.36
1.36
6.71
5.17
1.54
12.19
3.12
5.15
1.05
0.70
2.17
7.19
7.19
4.13
1.76
2.37
20.80
2.18
9.54
4.03
2.03
2.07
0.95
1.67
1.12
0.55
11.78
1.97
1.48
8.33
5.31
2.14
1.03
2.14

สินทรัพย
สุทธิ

11.55
2.48
4.93
0.99
3.15
1.31
1.31
6.47
4.98
1.49
11.75
3.01
4.97
1.01
0.67
2.09
6.93
6.93
3.98
1.70
2.28
20.03
2.10
9.19
3.88
1.96
1.99
0.91
1.61
1.08
0.53
11.34
1.90
1.42
8.02
5.13
2.06
1.00
2.07
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กองทุนเปด ทิสโก หุนทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

172,139,015.12

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA)
บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TIPH)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AP)
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
แฟชั่น
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (SABINA)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (JWD)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 151,927,900.84 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

143,800.00
70,200.00
441,800.00
60,200.00
4,200.00
75,100.00
160,400.00
58,000.00
479,700.00
27,300.00
78,000.00
88,600.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
6,422,628.00
2,962,280.00
1,755,000.00
1,705,348.00
2,844,100.00
2,603,650.00
240,450.00
4,543,550.00
4,543,550.00
6,807,786.00
1,764,400.00
3,422,000.00
1,621,386.00
573,300.00
573,300.00
6,771,160.00
5,167,500.00
1,603,660.00
165,832,958.50

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ
3.88
3.73
1.79
1.72
1.06
1.02
1.03
0.99
1.71
1.65
1.57
1.51
0.14
0.14
2.74
2.64
2.74
2.64
4.10
3.95
1.06
1.02
2.06
1.99
0.98
0.94
0.35
0.33
0.35
0.33
4.09
3.93
3.12
3.00
0.97
0.93
100.00
96.33

165,832,958.50 100.00

96.33
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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.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
4.นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน ทวีผล
6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

