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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุน้ ทุนไทย
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ ้นทุนไทย สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ตลาดหุ ้น (S&P500) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ปรับตัวลงสู่ ระดับ 3,600 จุด ซึ่ งเป็ นระดับตํ่าสุ ดในช่วงเดือน มิ.ย. โดยมีสาเหตุสาํ คัญ
มาจากการปรับขึ้นคาดการณ์ดอกเบี้ย ในขณะที่คาดการณ์ผลกําไรของบริ ษทั จดทะเบียน (Forward EPS) ปรับลดลงเพียงเล็กน้อย ชี้ ว่าการ
ปรับฐานนี้ สะท้อนผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น และอาจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ที่มากพอ
ซึ่งในระยะข้างหน้า เรามองว่าคาดการณ์กาํ ไรน่าจะถูกปรับลดเพิ่มเติม จากผลของราคานํ้ามันที่เริ่ มลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ ้นยังอยู่ในระดับที่ แพง โดยเมื่ อพิจารณาจากจุดตํ่าสุ ดของการปรั บฐานรอบนี้ เที ยบกับในอดี ต
ย้อนหลังไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็ น Bear markets หรื อช่วงที่ตลาดหุ น้ มีการปรับลดลงจากจุดสู งสุ ด (Drawdown) มากกว่า -20%
พบว่า ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 จากการปรับฐานรอบนี้ อยูท่ ี่ 15 เท่า สู งกว่าจุดตํ่าสุ ดในอดีตทุกรอบ โดยสู งกว่าเฉลี่ยที่ 13 เท่า ถึง
15% ชี้วา่ Valuation ของตลาดหุน้ ในปัจจุบนั แพงกว่าในอดีตพอสมควร ทําให้เรามองว่าขาลงของตลาดหุน้ รอบนี้อาจยังไม่สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุ ้นอาจปรับตัวลงได้จาํ กัด เนื่ องจากผูเ้ ล่นในตลาดหลายประเภท เช่น นักเก็งกําไรประเภท Hedge
funds และผูจ้ ดั การกองทุน มีสถานะการถือครอง (Positions) หุ ้นในสัดส่ วนที่ต่าํ มาก สะท้อนมุมมองที่ Bearish ต่อตลาดที่มากอยูแ่ ล้ว และ
น่าจะจํากัดการเทขายหุน้ ในระยะสั้น
สําหรับพันธบัตร เราประเมินว่า Bond yield อายุ 10 ปี จะทําจุดสู งสุ ดที่ระดับราว 4% ในช่วงสิ้ นปี นี้ ก่อนจะลดลงเป็ น 3.8% ในสิ้ น
ปี หน้า เนื่ องจาก 1) Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู งกว่าระดับ Neutral rate แล้ว และอาจปรับขึ้นสู่ ระดับที่ Restrictive ที่สุดตั้งแต่ปี 1984 ซึ่ งน่ าจะ
เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลงในระยะข้างหน้า 2) Real yield ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นบวกเกือบครบทุกช่วงอายุ สะท้อนนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ขึ้นมาพอสมควร และน่ าจะใกล้ถึงระดับที่ Fed เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 3) ตลาดในปั จจุบนั มอง Fed จะค้างดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับสู งนานกว่าที่
Fed ส่ งสัญญาณ ชี้ ว่าตลาดมอง Fed Hawkish มากเกิ นไป และอาจมีการปรับลดคาดการณ์ลงในระยะข้างหน้า และ 4) ตลาดพันธบัตรเริ่ มมี
ปัญหาขาดแคลนสภาพคล่อง (Liquidity) ซึ่งน่าจะทําให้ Fed ปรับใช้นโยบายด้วยความระมัดระวังขึ้นในระยะข้างหน้า
Bond yield ที่น่าจะสู งสุ ดที่ราว 4% ใกล้เคียงระดับปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะลดลง (ราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น) ตามแนวโน้มเงินเฟ้อ
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และเมื่อประกอบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่อยูใ่ นระดับที่สูงมาก Bond yield 10 ปี
ของสหรัฐฯ ยืนอยูท่ ี่ระดับ 4% สู งสุ ดในรอบกว่า 10 ปี ทําให้เราปรับเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในพันธบัตร
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ น้ ทุนไทย มีผลการดําเนิ นงานย้อนหลังในรอบปี ที่ผา่ นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม
2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.99
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของบริ ษทั ฯ
โดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ
จากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ 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
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

81,740,209.18
1,604,364.19
79,720,260.25
(800,379,263.02)
81,489,211.66

103,016,435.08
9,653,613.89
87,057,275.15
(779,909,200.31)
102,748,613.30

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2565

รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

1,848,673.84
6,163.07
1,854,836.91
1,901,417.32
3,726,978.48
3,679,473.59

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

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

1,968,851.38
3,131.85
1,971,983.23
2,377,801.69
24,703,341.48
24,297,053.25

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน

2564

81,489,211.66
2.4421

2564
102,748,613.30
3.0524
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ ผ่า นมา มูล ค่า ทรั พ ย์สิน สุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุน เปิ ด ทิ ส โก้ หุ ้น ทุน ไทย มี ก าร
ปรับตัวลดลงจาก 3.0524 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 มาอยูท่ ี่ 2.4421 บาท ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 หรื อคิดเป็ นอัตรา
การปรับตัวลดลงร้อยละ 4.99

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

1.70%

5.34%

-0.24%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.06%

4.53%

-0.91%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

-0.86%

4.99%

4.83%

4.59%

4.69%

5.09%

-0.96%

2.82%

2.69%

3.31%

6.18%

n.a.

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

คุณณพัฒน์ ศรี วรพงษ์พนั ธ์

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
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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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 79.72 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุน้ สามัญ ในอัตรา
ร้อยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
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)

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,293.86

1.60

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

30.19

0.04

ค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

130.85

0.16

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.05

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ
(Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.)

12.91

0.02

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

175.10

0.22

ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp)

33.18

0.04

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

8.21

0.010

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)

1,724.30

2.14

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

388.87

0.48

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 7.31 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.009 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.26
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
รายละเอียดค่ านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อบริษัทนายหน้ า/บริษัทหลักทรัพย์
ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT
ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่านายหน้ า

ร้ อยละ / ยอดรวม

307,152.75

78.98

46,985.17

12.08

14,726.79

3.79

5,193.71

1.34

4,354.67

1.12

4,248.72

1.09

2,909.22

0.75

1,551.40

0.40

1,305.51

0.34

444.20

0.11

388,872.14

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
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 หุ้นทุนไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

81,489,211.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในประเทศ
หุ้น (Stock)
ธนาคาร
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)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (IVL)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (COM7)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (CRC)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (MEGA)
บริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (RS)
บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (SINGER)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริ ษทั เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน) (JMART)
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) (DELTA)
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) (SPRC)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
สื่ อและสิ่งพิมพ์
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (ONEE)
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (BAM)
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) (JMT)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (KTC)

การจัดอันดับ
จานวนหน่ วย/
อัตรา วันครบ ความน่ าเชื่ อถือของ
เงินต้ น
ดอกเบีย้
อายุ ตราสารหรื อผู้ออก
(หุ้น/บาท)
ตราสาร/สถาบัน

17,300
23,600
5,300
62,400
30,900
5,100
55,000
52,700
60,200
33,500
49,900
34,300
24,900
17,500
24,500
37,300
5,000
38,200
78,600
123,100
9,000
90,500
28,300
66,100
273,600
11,600
5,400
21,400

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

10,845,960.00
2,370,100.00
3,622,600.00
384,250.00
1,054,560.00
3,414,450.00
1,825,800.00
1,825,800.00
2,378,750.00
2,378,750.00
10,461,670.00
1,818,150.00
3,702,300.00
1,356,750.00
693,610.00
1,689,275.00
383,460.00
818,125.00
6,643,600.00
4,704,000.00
1,939,600.00
4,692,350.00
2,620,000.00
2,072,350.00
13,047,675.00
4,028,250.00
4,616,250.00
1,516,500.00
1,167,450.00
1,719,225.00
2,473,370.00
667,610.00
1,805,760.00
1,923,990.00
213,440.00
421,200.00
1,289,350.00

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน
ลงทุน

13.59
2.97
4.54
0.48
1.32
4.28
2.29
2.29
2.98
2.98
13.12
2.28
4.64
1.70
0.87
2.12
0.48
1.03
8.33
5.90
2.43
5.89
3.29
2.60
16.37
5.05
5.79
1.90
1.47
2.16
3.11
0.84
2.27
2.42
0.27
0.53
1.62

สินทรัพย์
สุทธิ

13.31
2.91
4.45
0.47
1.29
4.19
2.24
2.24
2.92
2.92
12.82
2.23
4.54
1.66
0.85
2.07
0.47
1.00
8.15
5.77
2.38
5.76
3.22
2.54
16.00
4.94
5.66
1.86
1.43
2.11
3.04
0.82
2.22
2.36
0.26
0.52
1.58
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

81,489,211.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ASIAN)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (MINT)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (BCH)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) (BH)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) (CHG)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด (มหาชน) (SHR)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (CPN)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BEM)
รวมหุ้น (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 73,102,372.93 บาท )

การจัดอันดับ
จานวนหน่ วย/
อัตรา วันครบ ความน่ าเชื่ อถือของ
เงินต้ น
ดอกเบีย้
อายุ ตราสารหรื อผู้ออก
(หุ้น/บาท)
ตราสาร/สถาบัน
57,400
31,900
72,895
59,300
76,300
98,000
18,300
242,200
9,400
194,400
5,700
41,800
28,400
59,100
112,300

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)
5,276,181.25
1,021,720.00
829,400.00
2,387,311.25
1,037,750.00
9,132,562.00
1,426,810.00
2,866,500.00
3,952,800.00
886,452.00
1,195,002.00
401,850.00
793,152.00
202,350.00
202,350.00
2,372,150.00
2,372,150.00
1,966,700.00
1,966,700.00
5,282,150.00
4,299,525.00
982,625.00
79,720,260.25
79,720,260.25

ร้ อยละของมูลค่า
เงิน
สินทรัพย์
ลงทุน
สุทธิ
6.62
6.47
1.28
1.25
1.04
1.02
3.00
2.93
1.30
1.27
11.46
11.21
1.79
1.75
3.60
3.52
4.96
4.85
1.11
1.09
1.50
1.46
0.50
0.49
1.00
0.97
0.25
0.25
0.25
0.25
2.98
2.91
2.98
2.91
2.47
2.41
2.47
2.41
6.62
6.49
5.39
5.28
1.23
1.21
100.00
97.80
100.00

97.80
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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

