
กองทุนเปิด ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund)

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทสิโก้ จํากดั



รายงานบริษทัจัดการ

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกMid/Small Cap อิควิตี้

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโกMid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา

ตลาดหุนหลายประเทศปรับตัวลงนับต้ังแตตนป หลัง Fed สงสัญญาณเพ่ิมความเขมงวดของนโยบายการเงินอยางชัดเจน โดย
อาจเริ่มตนลดขนาดงบดุลเร็วกวาท่ีตลาดคาด ทําให Bond yield อายุ 10 ป ปรับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว สูระดับ 1.9% สูงสุดตั้งแตกอนการ
ระบาดของ Covid

อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดมีการตอบรับตอประเด็นดังกลาวไปคอนขางมากแลว เนื่องจาก

1) Bond yield อายุ 10 ป ปรับเพิ่มข้ึนมาแลว 70bps จากระดับใน 6 เดือนกอน ใกลเคียงกับการปรับเพ่ิมข้ึนในอดีตท่ีราว 80-
100bps ไดแก เหตุการณ Taper tantrum ป 2013 (100bps) และการลดขนาดงบดุลรอบกอนในป 2018 (80bps) ซึ่งชี้วา Bond yield อายุ
10 ป อาจเพ่ิมข้ึนไดอีกราว 10-30bps

2) Term premium ของ Zero-coupon bond อายุ 10 ป หรือผลตอบแทนสวนเพิ่มของการถือพันธบัตรระยะยาวแทนการถือ
พันธบัตรระยะส้ัน แลวซ้ือใหมไปเรื่อยๆ (Roll-over) ซึ่งสะทอนความเสี่ยง เชน จากอุปสงคและอุปทานของ Bond ระยะยาวใน
ตลาด เพิ่มข้ึนมาแลว 20bps ใกลเคียงกับการเพิ่มข้ึน 40bps ในชวงป 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบกอน และหาก Term premium
เพ่ิมข้ึนอีก 20 bps จะอยูท่ีระดับ 0.1% ใกลเคียงกับระดับในชวงป 2018 ชี้วา Bond yield อายุ 10 ป อาจเพ่ิมข้ึนไดอีกราว 20bps

3) งานวิจัยของนักวิชาการรวมถึงของ Fed หลายฉบับ ระบุการเปลี่ยนแปลงของงบดุลของ Fed ประมาณ $600bn จะสงผลให
Bond yield อายุ 10 ป เคลื่อนไหวประมาณ 10-40bps ซึ่งเม่ือพิจารณารวมกับผลสํารวจโดย Bloomberg ระหวางวันท่ี 14-19 ม.ค. ซึ่งระบุ
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดวา Fed จะลดขนาดงบดุลประมาณ $300bn ในปนี้ และบทสัมภาษณของนาย Bostic ประธาน Fed สาขา
Atlanta ซึ่งเห็นวา Fed ควรลดขนาดงบดุล คิดเปนราว $600bn ในปน้ี ชี้วา Yield อาจเพ่ิมขึ้นอีกราว 5-20bps

ดังน้ัน เราจึงมองวา Bond yield อาจเพ่ิมข้ึนอีกเล็กนอยราว 10-20bps สูระดับ 2.0-2.1% ซึ่งเม่ือประเมินโดยใช Earnings yield
gap หรือสวนตางระหวาง Earning yield ของดัชนี S&P500 ลบกับ Yield อายุ 10 ป พบวาดัชนี S&P500 มี Downside อีกเพียง -2% จาก
ระดับตํ่าสุดในเดือน ม.ค. ท่ี 4,330 จุด เทาน้ัน เราจึงแนะนําใหนักลงทุนเริ่มทยอยเขาซ้ือหุนในตลาดประเทศพัฒนาแลว ไดแก ยุโรป
และญี่ปุน ซึ่งมี Valuation ถูกกวาของสหรัฐฯ และมักจะใหผลตอบแทนเปนบวกไดในชวงท่ี Fed มีนโยบายการเงินเขมงวดขึ้น รวมถึง
ยังมีความยืดหยุนในการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจมากกวาสหรัฐฯ

ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโกMid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา (สิ้นสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2564)
ดังน้ี กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิต้ี (Class A) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 6.47 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small
Cap อิควิตี้ (Class SSF) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 6.47

ทายน้ี บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิด ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้
ผลการดาํเนินงานของกองทุน*

อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิด
ตั้งแต่
ต้นปี

1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ต้ังแต่จัดตั้ง
กองทุน

ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้ (A) 35.98% 4.52% 8.54% 6.47% 35.98% 18.19% 8.22% 10.25%

เกณฑ์มาตรฐาน** 17.67% 5.68% 3.41% 5.56% 17.67% 5.14% 4.62% 4.85%

ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้ (SSF) 35.98% 4.52% 8.54% 6.47% 35.98% n.a. n.a. 42.55%

เกณฑ์มาตรฐาน** 17.67% 5.68% 3.41% 5.56% 17.67% n.a. n.a. 33.65%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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กองทุนเปิด ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้
รายช่ือผู้จัดการกองทุน

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิด ทิสโก้Mid/Small Cap อคิวติี้ คุณณัฐภณ อัศวเหม
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้Mid/Small Cap อคิวติี้

ข้อมูล ณ วนัที่ จํานวนบุคคล* บุคคลที่ สัดส่วน(%)

30 ธันวาคม 2564 - - -

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก
เสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิด ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้
แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่

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

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 892.66 0.13

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (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
คาซ้ือเช็ค (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

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.48

ชนิดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน * ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio
ชนิดหนวยลงทุน A 1.078 0.086 0.027 1.191
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม 1.085 0.087 0.027 1.199
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 กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิต้ี
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ลําดับที่ ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย คานายหนา รอยละ / ยอดรวม

1 ทิสโก จํากัด          598,934.45 67.10

TISCO SECURITIES CO., LTD.            

2 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                 144,988.11 16.24

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED           

3 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)            56,668.64 6.35
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                    

4 ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)          29,651.61 3.32

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            

5 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                   27,639.79 3.10

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED      
6 ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด          12,725.00 1.42

CLSA Securities (Thailand) Ltd.             

7 อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                  11,031.75 1.24

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED      

8 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด            11,015.90 1.23
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED                

892,655.25 100.00
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง

หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ลําดับท่ี บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์
การรับบทวิจัย
รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)   

2 บริษัทหลักทรพัย 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 ไซรสั จํากัด ( มหาชน )   

18 บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด   
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          738,951,825.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

มูลคายุติธรรม (บาท)
รอยละของมูลคา

(หุน/บาท)
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย 
สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)

  ธนาคาร 14,707,400.00 2.17 1.99
        บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  (TCAP) 389,600.00 14,707,400.00 2.17 1.99

  วัสดุกอสราง 21,011,200.00 3.11 2.84
        บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)  (EPG) 1,876,000.00 21,011,200.00 3.11 2.84

  พาณิชย 97,971,385.00 14.48 13.26
  บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)  (COM7) 340,500.00 27,835,875.00 4.11 3.77

  บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)  (GLOBAL) 1,145,038.00 22,900,760.00 3.38 3.10

  บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)  (MEGA) 604,900.00 30,547,450.00 4.52 4.13

  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  (RS) 769,000.00 16,687,300.00 2.47 2.26

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 69,653,650.00 10.30 9.42
  บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (SIS) 777,300.00 34,201,200.00 5.06 4.63

        บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (SYNEX) 971,300.00 35,452,450.00 5.24 4.79

  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 17,133,600.00 2.53 2.32
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (KCE) 194,700.00 17,133,600.00 2.53 2.32

  สื่อและสิ่งพิมพ 87,511,645.20 12.94 11.84
  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  (MAJOR) 960,000.00 19,200,000.00 2.84 2.60

  บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)  (ONEE) 1,484,900.00 16,036,920.00 2.37 2.17

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)  (PLANB) 3,144,768.00 24,057,475.20 3.56 3.25

  บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  (WORK) 1,254,100.00 28,217,250.00 4.17 3.82

  เงินทุนและหลักทรัพย 50,010,527.00 7.39 6.77
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  (AEONTS) 79,500.00 14,985,750.00 2.22 2.03

  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (BAM) 339,800.00 7,339,680.00 1.08 0.99

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)  (JMT) 404,162.00 27,685,097.00 4.09 3.75

  อาหารและเคร่ืองด่ืม 57,410,150.00 8.49 7.77
  บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)  (ICHI) 1,545,900.00 15,459,000.00 2.29 2.09

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)  (M) 412,700.00 21,460,400.00 3.17 2.91

  บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)  (RBF) 910,700.00 20,490,750.00 3.03 2.77

  การแพทย 21,139,794.00 3.12 2.86
        บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)  (CHG) 5,775,900.00 21,139,794.00 3.12 2.86

  การทองเท่ียวและสันทนาการ 13,946,875.00 2.06 1.89
        บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  (CENTEL) 446,300.00 13,946,875.00 2.06 1.89

  ประกันภัยและประกันชีวิต 31,098,200.00 4.60 4.21
        บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (TQM) 320,600.00 31,098,200.00 4.60 4.21

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 56,206,596.00 8.31 7.61
  บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  (SPALI) 1,009,400.00 22,913,380.00 3.39 3.10

        บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (WHA) 9,458,300.00 33,293,216.00 4.92 4.51

  บริการรับเหมากอสราง 31,876,368.00 4.71 4.31
  บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  (SEAFCO) 3,216,600.00 15,053,688.00 2.22 2.04

  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน)  (STEC) 1,144,400.00 16,822,680.00 2.49 2.27
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          738,951,825.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

มูลคายุติธรรม (บาท)
รอยละของมูลคา

(หุน/บาท)
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย 
สุทธิ

  แฟชั่น 27,702,180.00 4.09 3.75
        บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  (SABINA) 1,399,100.00 27,702,180.00 4.09 3.75

  ยานยนต 32,571,960.00 4.81 4.41
  บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  (AH) 659,980.00 17,819,460.00 2.63 2.41

        บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  (STANLY) 84,300.00 14,752,500.00 2.18 2.00

  ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ) 46,619,822.50 6.89 6.31
  บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน)  (AU) 1,458,300.00 14,510,085.00 2.14 1.96

  บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน)  (SPA) 1,840,850.00 12,425,737.50 1.84 1.68

  บริษัท อิ๊กดราซิล กรุป จํากัด (มหาชน)  (YGG) 592,000.00 19,684,000.00 2.91 2.67

  รวมหุน (Stock) 676,571,352.70 100.00 91.56

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  551,000,457.58 บาท ) 676,571,352.70 100.00 91.56
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท

สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม   676,571,352.70 

เงินฝากธนาคาร     66,667,325.94 

ลูกหนี้

จากดอกเบ้ีย          9,106.70 

จากการขายเงินลงทุน      8,280,684.44 

รวมสินทรัพย   751,528,469.78 

หนี้สิน
เจาหนี้

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน     (3,685,445.03)

จากการซ้ือเงินลงทุน     (7,397,816.60)

คาใชจายคางจาย     (1,452,388.78)

ภาษีเงินไดคางจาย          (1,366.00)

หน้ีสินอ่ืน        (39,628.35)

รวมหนี้สิน    (12,576,644.76)

สินทรัพยสุทธิ   738,951,825.02 
สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน   323,089,191.62 

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล     67,636,238.78 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน   348,226,394.62 

สินทรัพยสุทธิ   738,951,825.02 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย           22.8714 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด  (หนวย)            32,308,919.1578 

ชนิดหนวยลงทุน A

สินทรัพยสุทธิ   712,939,779.71 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย           22.8714 

หนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลว ณ วันส้ินงวด  (หนวย)            31,171,660.0492 

ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

สินทรัพยสุทธิ     26,012,045.31 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย           22.8725 

หนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลว ณ วันส้ินงวด  (หนวย)              1,137,259.1086 
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท

รายได
รายไดเงินปนผล      6,993,127.41 

รายไดดอกเบ้ีย          12,142.64 

รวมรายได      7,005,270.05 

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ     (7,623,065.31)

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน         (68,607.64)

คาธรรมเนียมนายทะเบียน       (609,845.20)

คาธรรมเนียมวิชาชีพ         (27,725.12)

คาใชจายอ่ืน       (427,787.45)

รวมคาใชจาย     (8,757,030.72)

ขาดทุนสุทธิ (1,751,760.67)

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนท้ังส้ิน 35,427,856.65 

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 8,380,424.92 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน 43,808,281.57 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 42,056,520.90 
หัก ภาษีเงินได (1,821.39)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 42,054,699.51 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดหนวยลงทุน A 41,444,170.36 

ชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม 610,529.15 

รวม 42,054,699.51 
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