
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทสิโก้ จํากดั

รายงานประจําปี ����
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

(TISCO Equity Dividend Fund)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธันวาคม ����

สารบัญ

หน้า

1. รายงานบริษัทจัดการ

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

3. รายงานและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

4. ฐานะการลงทุน และรายชื�อผู้จัดการกองทุน

5. แบบแสดงค่าใช้จ่าย

6. แบบแสดงค่านายหน้า

7. รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม

และรายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น

8. งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

9. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

10. รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

11. บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากดั

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10-27

28

29



-1-

รายงานบริษัทจัดการ ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที� �� ธันวาคม ����*

สรุปฐานะการเงิน

สนิทรพัยรวม
เงนิฝากธนาคาร
เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนนิงาน
สนิทรพัยสทุธิ

สรุปผลการดาํเนินงาน

รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงนิลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยงัไมเกิดขึน้
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน

มูลคาสนิทรัพยสุทธิปลายป
มลูคาสนิทรพัยสทุธติอหนวยลงทนุ

* สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 56 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56
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บาท

25552556

25552556

25552556

188,143,364.10
26,314,090.08

159,982,631.60
(2,190,955,538.67)

186,738,403.58

92,157.73
6,233,467.92
4,227,941.46

(8,713,294.57)
(6,707,768.11)

186,738,403.58
1.3295

231,771,587.00
5,428,166.37

226,343,181.00
(2,111,336,228.31)

229,441,619.82

28,591.10
8,001,817.03
4,183,572.98

69,094,576.88
72,912,820.93

229,441,619.82
1.9923

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที�สํานักงาน

    ของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

บาท

บาท

เรยีน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทสิโกหุนทุนปนผล

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําปกองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี
31 ธันวาคม 2556 เสร็จสิ้นเปนที่ เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานประจําปฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทนุฯ ในรอบปทีผ่านมา

ความกังวลของนักลงทุนตอคาเงินในตลาดเกิดใหมที่ออนคาลงอยางรวดเร็วทําใหตลาดหุนท่ัวโลกปรับฐานอยางรุนแรง ปญหาการไหล
ออกของเงินทุนตางชาติเกิดจากปญหาเชิงโครงสรางซึ่งสั่งสมมาเปนเวลานาน การประกาศชะลอ QE ของสหรัฐ เปนการจุดชนวนใหปญหา
ดังกลาวเริ่มประทุขึ้น อยางไรก็ดีเราเชื่อวาปญหาดังกลาวจะไมลุกลามจนเปนวิกฤตเศรษฐกิจในวงกวาง เนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
ทีม่ปีญหานบัเปนสดัสวนทีเ่ลก็มากในเศรษฐกจิโลก (8% ของ GDP โลก) เราจงึเชือ่วาปญหาจะจํากดัอยูแคเพียงในบางประเทศทีโ่ครงสรางเศรษฐกจิ
ออนแอเทานัน้

แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการชะลอมาตรการ QE ของสหรัฐนาจะทําใหภาพการเคลื่อนยายเงินทุนจากตลาด
ตราสารหนี้มายังตลาดหุน (Great Rotation) ชัดเจนขึ้นในปน้ี การเคลื่อนยายเงินทุนออกจากตลาดตราสารหนี้เริ่มขึ้น ตั้งแตชวงกลางป 2013 ที่ Fed
เริ่มมีการกลาวถึงการชะลอมาตรการ QE โดยในป 2013 มี fund flow ไหลออกจากตราสารหนี้ เปนจํานวน 7.4 หมื่นลานดอลลาร ซึ่งเปนการ
ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้เปนครั้งแรกนับต้ังแตป 2009 อยางไรก็ดียอดเงินทุนไหลออกจํานวนดังกลาวนับเปนสัดสวนท่ีนอยมาก หากเทียบ
กบัยอดเงนิทุนไหลเขารวม 1.2 ลานลานดอลลารสหรฐั

เรายงัคงมมุมองเชงิบวกตอการลงทนุในตลาดหุน และแนะนาํใหใชการปรบัฐานของตลาดหุนในรอบนีเ้ปนโอกาสเขาลงทนุในตลาดหุน
โดยเรามีคําแนะนําเชงิกลยุทธดังนี ้1) แนะนําซื้อสะสมตลาดหุนเอเชียเหนือ 2) แนะนําซือ้ตลาดหุนญ่ีปุน 3) แนะนําขายทํากําไรตลาดหุนสหรัฐ และ
4) คงคําแนะนาํ Underweight ตลาดหุนไทย

ทั้งน้ี อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) มูลคาหนวยลงทุน
มกีารปรบัตวัลดลงรอยละ 3.24 ในขณะทีเ่กณฑมาตรฐานปรับตัวลดลงรอยละ 6.70

ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถอืหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทนุของบริษทัฯ โดยเราจะ
มุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทาน
ในโอกาสการลงทนุตอๆไป

 ขอแสดงความนบัถอื
      บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทิสโก จํากัด



-3- -4-

ฐานะการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 159.98 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ
ในอตัรารอยละ 100

การลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินต่าง  ๆ

รายงานและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2556 ที่ผานมา มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล มีการปรับตัว
ลดลงจาก 1.9923 บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอยูที่ 1.3295 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือคิดเปนอัตรา
การปรบัตวัลดลงรอยละ 33.27

วสัดกุอสราง 5.60%
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 17.42%

พาณชิย 7.30%

ธนาคาร 13.01%

พฒันาอสงัหารมิทรพัย 10.52%

พลงังานและสาธารณปูโภค 10.63%

ตั�งแต่จัดตั�งกองทุน
21/03/37 -
27/12/56

  ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

เกณฑ์มาตรฐาน
(SET Index)

126.39%

5.37%

�  เดอืน
27/09/56 -
27/12/56

-7.93%

-8.38%

�  เดอืน
28/06/56 -
27/12/56

-11.01%

-10.55%

� ปี
28/12/55 -
27/12/56

-3.24%

-6.70%

� ปี
24/12/53 -
27/12/56

37.69%

27.08%

ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การแพทย 3.22%

ปโตรเคมแีละเคมภีณัฑ 9.12%

รายชื�อผู้จัดการกองทุน

คณุนพิจน ไกรลาศโอฬาร

  ชื�อกองทุนรวม

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

ชื�อผู้จัดการกองทุน (back-up)ชื�อผู้จัดการกองทุน

คุณอัจฉรา มงคลนาวิน

อาหารและเครือ่งดืม่ 7.05%

สือ่และสิง่พมิพ 3.07%

ขนสงและโลจสิตกิส 13.06%



กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล
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* ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย (Excluding Broker Commission)
     คาธรรมเนยีมขางตนรวมภาษมีลูคาเพิม่ , ภาษธีรุกจิเฉพาะ และภาระภาษอีืน่ใดท่ีเกีย่วของแลว (Including Value Tax, Specific Business Tax
     and Relevant Tax (if any))
** คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 15.12 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิ

คาใชจายในการตรวจสอบบัญช ี(Fund Audit Fee) เปนจํานวนเงนิ 1.10 บาท (หนวย : พนับาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมลูคาทรพัยสนิสุทธิ
คาโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 7.69 บาท (หนวย : พนับาท) หรอืคิดเปนรอยละ 0.004 ของมลูคาทรัพยสินสทุธิ

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล
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คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่นๆ

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication of NAV&ETC.)

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

คาใชจายอ่ืน ๆ**(Other Expense**)

รวมคาใชจายทั้งหมด* (Total*)

3,050.65

91.52

254.22

             -

45.00

226.68

88.73

288.40

158.83

23.91

4,227.94

 1.60

0.05

0.13

              -

0.03

0.12

0.05

0.15

0.08

0.013

2.22

จํานวนเงนิ
หน่วย : พนับาท

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธันวาคม ����

แบบแสดงค่านายหน้า
ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธันวาคม ����

ร้อยละ / ยอดรวม

27.14

20.03

13.16

12.35

6.64

6.32

4.11

3.70

3.34

3.21

100.00

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื�อบริษทันายหน้า / บริษทัหลกัทรัพย์

บล. ไทยพาณิชย จํากัด

บล. ทิสโก จํากัด

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)

บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

รวม

ลาํดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

246.09

181.62

119.26

            112.00

60.17

57.32

37.23

33.57

30.31

29.13

906.70

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี�ย
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รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม
ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธันวาคม ����

1. บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไฮเวย จํากัด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที�บริษัทจัดการโดยตรง
    หรือที�เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็ปไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ
    ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที� �� ธันวาคม ����

ประเภทเงินลงทุน / หลักทรัพย์

อตัรา
ดอก
เบี�ย

ร้อยละของมูลค่า
มูลค่ายุติธรรม

(บาท)

 20,815,625.00
9,238,200.00
3,744,000.00
3,356,225.00
4,477,200.00
8,960,000.00
8,960,000.00

14,581,000.00
4,232,000.00

10,349,000.00
11,684,360.00
8,303,400.00
3,380,960.00

27,870,250.00
6,842,850.00
7,601,550.00
5,451,400.00
7,974,450.00

17,007,350.00
6,234,800.00

10,772,550.00
4,915,601.60
4,915,601.60

11,286,290.00
6,048,540.00
5,237,750.00
5,158,250.00
5,158,250.00

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถอื
ของตราสาร/

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

               11.15
 4.95
 2.00
 1.80
 2.40
 4.80
 4.80
 7.81
 2.27
 5.54
 6.26
 4.45
 1.81

 14.92
 3.66
 4.07
 2.92
 4.27
 9.11
 3.34
 5.77
 2.63
 2.63
 6.04
 3.24
 2.80
 2.76
 2.76

   วัน
    ครบ
    อายุ

     13.01
 5.77
 2.34
 2.10
 2.80
 5.60
 5.60
 9.12
 2.65
 6.47
 7.30
 5.19
 2.11

 17.42
 4.28
 4.75
 3.41
 4.98

 10.63
 3.90
 6.73
 3.07
 3.07
 7.05
 3.78
 3.27
 3.22
 3.22

 หลักทรัพย์ในประเทศ
 หุ้น (Stock)
    BANKING
         ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (BBL)
         ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  (KBANK)
         ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  (KKP)
        ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (SCB)
    CONSTRUCTION MATERIALS
        บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  (SCC)
     PETROCHEMICALS & CHEMICALS
         บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  (IVL)
        บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (PTTGC)
     COMMERCE
        บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL)
        บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จํากัด (มหาชน)  (HMPRO)
      INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
        บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  (ADVANC)
         บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (INTUCH)
        บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  (DTAC)
        บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  (THCOM)
     ENERGY & UTILITIES
        บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT)
       บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
     MEDIA & PUBLISHING
        บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน  (VGI)
     FOOD & BEVERAGES
         บริษัท ไมเนอร อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน)  (MINT)
         บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)  (TUF)
     HEALTH CARE SERVICES
         บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  (BGH)

เงนิ
ลงทุน

51,900
24,000
90,100
31,200

22,400

211,600
131,000

197,700
361,600

34,300
112,200
56,200

196,900

21,800
64,700

501,592

292,200
73,000

43,900

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  : บาท             186,738,403.58

 -
 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -

 -
 -

 -

 -
 -

 -

สินทรัพย์
สุทธิ

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

ลาํดับที� บริษัทนายหน้าที�ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที�ได้รับ

การรับบทวิจัย
รวมทั� งข้อมูล
ข่าวสารอื�นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี�ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิ
ในการจองหุ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บริษัทหลกัทรัพย บวัหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษทัหลกัทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทัหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทหลกัทรัพย เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษทัหลกัทรัพย เมยแบงค กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษทัหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

บริษทัหลักทรัพย ภัทร จํากดั (มหาชน)

บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย พฒันสนิ จํากัด (มหาชน)

บริษทัหลกัทรัพย เจพมีอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั

บริษัทหลกัทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

บริษทัหลกัทรพัย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)































































 -
 -


 -
 -








 -
 -
 -


 -

  ธุรกิจกองทุนรวม

  รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเนื�องจากการใช้บริการของบุคคลอื�นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

รอบระยะเวลาบัญชีตั�งแต่วันที� � มกราคม ���� ถึงวันที� �� ธันวาคม ����



-9- -10-

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วนัที� �� ธันวาคม ����

ประเภทเงินลงทุน / หลักทรัพย์
อตัรา
ดอก
เบี�ย

ร้อยละของมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

   16,823,055.00
6,170,500.00
4,858,955.00
5,793,600.00

20,880,850.00
7,655,550.00
6,411,900.00
2,485,200.00
4,328,200.00

159,982,631.60

159,982,631.60

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถอื
ของตราสาร/

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

              9.00
     3.30
    2.60
    3.10
   11.18
     4.10
    3.43
    1.33
    2.32

    85.66

     85.66

  วัน
   ครบ
   อายุ

       10.52
 3.86
 3.04
 3.62

 13.06
 4.79
 4.01
 1.55
 2.71

  100.00

  100.00

      PROPERTY DEVELOPMENT
        บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  (CPN)
        บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  (LH)
         บริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (TTCL)
     TRANSPORTATION & LOGISTICS
        บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  (AOT)
        บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (BTS)
        บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  (NOK)
        บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)  (NYT)
          รวมหุ้น (Stock)

รวมเงินลงทนุ   ( ราคาทนุ  ���,���,���.�� บาท )

เงนิ
ลงทุน

150,500
542,900
170,400

48,300
737,000
130,800
254,600

 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -

สินทรัพย์
สุทธิ



-12--11-

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



-13-

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

-14-

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



-15-
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

-16-
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



-17-
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

-18-
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �

-19- -20-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี� หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�



-21- -22-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



-23- -24-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผลกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล

-25- -26-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



-28-

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทีซีเอม็ หุ้นทุนกองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื�อการเลี�ยงชีพกองทุนเปิด ทีซีเอม็ หุ้นทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวรายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

-27-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นทุนปันผล



บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากดั
TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษัทจัดการ
บรษิทัหลกัทรพัยจัดการกองทนุ ทสิโก จํากดั

อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนอื  เขตบางรัก

กรงุเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถอืหุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)   100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

คณะกรรมการบริษัทจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวอารยา  ธีระโกเมน
นายธีรนาถ  รุจิเมธาภาส
นายสถิตย  อองมณี
นางดวงรัตน  กิตติวิทยากุล
นางดุลยรัตน  ทวีผล
นายชาตรี  จันทรงาม

ขอมูลกรรมการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554

-29-


