
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จํากดั

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
(TISCO Equity Dividend Fund)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี
ตั�งแต่วันที� � มกราคม ���� ถึงวันที� �� มิถุนายน ����
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รายงานบริษัทจัดการ

เรยีน  ทานผูถือหนวยลงทนุ กองทุนเปด ทิสโกหุนทนุปนผล

บลจ.ทสิโก จํากดั ไดจดัทาํรายงาน 6 เดอืนของกองทนุเปด ทสิโกหุนทนุปนผล สําหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที่
30 มิถุนายน 2557 เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ

6 เดอืนทีผ่านมา

ตลาดกําลังจับตามองการขึ้นดอกเบี้ย Fed funds rate เพื่อใหสอดคลองกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเงินเฟอที่เรงตัวขึ้น
โดยหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวไดดีเกินคาดนับจากนี้ ก็อาจทําใหตลาดเริ่มปรับมุมมองตอการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใหเร็วขึ้น
กวาที่คาดไว ซึ่งอาจเปนปจจัยลบที่สําคัญที่จะสรางความผันผวนตอตลาดการเงินทั้งตราสารหนี้  ตราสารทุน และสินคาโภคภัณฑในชวง
ทีเ่หลอืของปนี้

ผลกระทบของการขึ้น Fed funds rate นั้นอาจมีความแตกตางกันไปตามประเภทสินทรัพย กลาวคือ สินทรัพยที่มีความเส่ียงต่ํา เชน
พันธบัตรรัฐบาล นั้นอาจถูกกระทบมากกวา สินทรัพยความเสี่ยงสูงเชน หุน หรือ High yield bond เนื่องจากการประเมินมูลคาของสินทรัพย
ความเสีย่งต่ํานัน้ไมม ีRisk Premium ซึง่จะชวยดูดซับความผันผวนของการขึน้อตัราดอกเบีย้ risk-free

ตลาดหุนในเอเชียเหนือยังให Risk premium ที่สูงทั้งเมื่อเทียบกับตลาดหุนอื่นๆ และคาเฉลี่ยในอดีต เราเชื่อวา Risk premium
ดังกลาวมีแนวโนมที่จะหดแคบลงตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในเอเชียที่ฟนตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา และชวย
จํากดัผลกระทบของการขึน้ดอกเบีย้ตอตลาดหุน สวนประเทศ emerging market อืน่ๆ อาจเผชญิความเส่ียงจากการไหลออกของเงนิทนุ

เรายังคงมุมมองวาตลาดหุนเอเชียเหนือจะ outperform ตลาดหุนในภูมิภาคอื่นๆ ตอไป เนื่องจาก Valuation ที่ถูกกวา และตัวเลข
เศรษฐกจิทีฟ่นตวัขึน้อยางตอเนือ่งจะทําใหเงนิทนุไหลเขาอยางตอเนือ่ง และแนะนําใหใชโอกาสทีต่ลาดหุนยุโรปปรบัฐานในการซือ้สะสมหุนเยอรมนั

ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนของกองทนุเปด ทสิโกหุนทนุปนผล (ส้ินสดุ ณ วนัที ่27 มถินุายน 2557) มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัรารอยละ 10.20

ในขณะทีด่ชันตีลาดหลกัทรพัยฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัรารอยละ 14.21

ทายน้ี บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความไววางใจ

จากทานในโอกาสการลงทนุตอ ๆ  ไป

 ขอแสดงความนบัถอื

     บริษทัหลกัทรพัยจัดการกองทนุ ทสิโก จํากดั

ผลการดําเนินงานของกองทนุ*
อตัราการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตั�งแต่จดัตั�งกองทุน
21/03/37 -
27/06/57

ทสิโก้หุ้นทุนปันผล 149.50%

20.34%

�  เดอืน
29/03/56 -
27/06/57

5.09%

8.35%

�  เดอืน
28/12/55-
27/06/57

10.20%

14.21%

� ปี
29/06/55-
27/06/57

-1.93%

2.16%

� ปี
25/06/53-
27/06/57

54.63%

45.00%
เกณฑ์มาตรฐาน**
(SET Index)**

หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที�สํานักงาน

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

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

* เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายชื�อผู้จัดการกองทนุ

คณุนิพจน ไกรลาศโอฬาร

  ชื�อกองทนุรวม

  กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

ชื�อผู้จัดการกองทนุ (back-up)ชื�อผู้จัดการกองทนุ

คุณอัจฉรา มงคลนาวิน
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แบบแสดงค่านายหน้า
ตั�งแต่วันที� � มกราคม ����  ถึงวันที� �� มิถุนายน ����
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุรวม
ตั�งแต่วันที� � มกราคม ���� ถึงวันที� �� มิถุนายน ����

         1,542.92

      46.29

       128.58

     19.84

                        -

      118.33

      41.58

      109.22

     3.45

       2,010.21

     0.80

     0.02

     0.07

     0.01

                    -

    0.06

     0.02

     0.06

     0.002

     1.04

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี�ย

คาธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee)

คาธรรมเนยีมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

คาธรรมเนยีมการตรวจสอบบญัช ี(Audit Fee)

คาทีป่รกึษาการลงทนุ (Advisory Fee)

คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอืน่ ๆ

คาประกาศ NAV ในหนงัสือพมิพ (Publication of  NAV&ETC.)

คาไปรษณยี (Postage Stamp)

คาใชจายอื่น ๆ  **(Other Expense**)

รวมคาใชจายทัง้หมด * (Total*)

จํานวนเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

* ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย (Excluding Broker Commission)
     คาธรรมเนยีมขางตนรวมภาษมีลูคาเพิม่ , ภาษธีุรกจิเฉพาะ และภาระภาษอีืน่ใดทีเ่กีย่วของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax
     and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมธนาคาร ( Bank Charge ) เปนจํานวนเงิน 0.40 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาซื้อเช็ค ( Cheque Expense ) เปนจํานวนเงิน 1.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรอืคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี ( Fund Auditing Expense )  เปนจํานวนเงิน 1.25 บาท (หนวย : พนับาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิ
คาโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 0.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

บล. ทสิโก จํากดั

บล. บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

บล. ภัทร จํากดั (มหาชน)

บล. กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

บล. ไทยพาณชิย จํากัด

บล. เมยแบงก กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บล. โนมรูะ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บล. เจพมีอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั

บล. ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

รวม

ร้อยละ / ยอดรวม
ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื�อบริษทันายหน้า / บริษัทหลกัทรัพย์ลาํดบั

      99.62

      88.00

     71.04

     57.08

     52.59

     49.40

     39.99

     17.63

     8.90

     4.51

    4.04

    3.45

        496.25

          20.08

     17.73

     14.32

     11.50

     10.60

     9.96

     8.06

     3.55

     1.79

     0.91

    0.81

    0.69

      100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

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

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม
           ตั�งแต่วันที� � มกราคม ����  ถึงวันที� �� มิถุนายน ����

1. บรษิัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไฮเวย จํากัด ประเภทเงินลงทุน / หลกัทรัพย์

อตัรา
ดอก
เบี�ย

ร้อยละของมูลค่า
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท)

45,707,742.00
14,146,900.00
12,546,000.00
4,027,430.00
9,267,500.00
5,719,912.00

10,531,600.00
10,531,600.00
15,592,645.25
10,684,800.00
4,907,845.25

30,806,075.00
9,108,000.00
9,529,825.00
8,145,000.00
4,023,250.00
6,955,825.00

790,600.00
6,165,225.00

10,700,950.00
5,056,200.00
5,644,750.00

15,873,150.00
3,106,500.00
6,195,150.00
6,571,500.00

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ
ของตราสาร /

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

    22.70
     7.03
     6.23
     2.00
     4.60
     2.84
     5.23
     5.23
    7.75
     5.31
     2.44

    15.30
     4.52
     4.73
     4.05
     2.00
     3.45
     0.39
     3.06
     5.31
     2.51
     2.80

    7.88
     1.54
    3.08
     3.26

 วนัครบ
อายุ

   22.90
     7.09
    6.29
     2.02
    4.64
    2.86
     5.28
    5.28
    7.81
    5.35
    2.46
   15.43
     4.56
    4.77
    4.08
    2.02
    3.49
    0.40
    3.09
     5.36
     2.53
     2.83

   7.95
     1.56
     3.10
     3.29

 หลกัทรัพย์ในประเทศ
 หุ้น (Stock)
      BANKING
           ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (BBL)
           ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  (KBANK)
           ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  (KTB)
          ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (SCB)
          ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  (TMB)
       CONSTRUCTION MATERIALS
          บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  (SCC)
       COMMERCE
           บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL)
           บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน)  (HMPRO)
       INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
           บริษัทแอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  (ADVANC)
           บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส จํากัด (มหาชน)  (INTUCH)
            บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั่น จํากัด (มหาชน)  (DTAC)
          บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  (THCOM)
       ELECTRONIC COMPONENTS
           บรษิัทฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (HANA)
           บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (KCE)
      ENERGY & UTILITIES
          บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT)
           บริษัทปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(PTTEP)
      FOOD & BEVERAGES
           บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  (CPF)
           บริษทั ไมเนอร อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน)  (MINT)
           บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)  (TUF)

เงนิลง
ทุน

73,300
61,500

192,700
55,000

2,363,600

23,300

222,600
508,585

41,400
130,100
72,400

104,500

23,600
174,900

15,900
33,700

114,000
211,800
101,100

สินทรัพย์
สุทธิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทนุ
ณ วันที� �� มิถุนายน ����

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

       -
 -
 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -

มูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิ: บาท          ���,���,���.��

  ธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเนื�องจากการใช้บริการของบุคคลอื�นในการจดัการกองทุน (SOFT COMMISSION)

รอบระยะเวลาบญัชีตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถงึวนัที� �� มถุินายน ����

ลําดับที� บริษัทนายหน้าที�ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที�ได้รับ

การรับบทวิจัย
รวมทั�งข้อมูล
ข่าวสารอื�นๆ

จดัสัมมนา /
จัดเยี�ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บรษิทัหลกัทรพัย บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั

บรษิัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

บรษิัทหลักทรัพย เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด

บรษิัทหลกัทรพัย ดบีีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํากดั

บรษิทัหลกัทรัพย เมยแบงค กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บรษิทัหลักทรพัย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรัพย ภทัร จํากดั (มหาชน)

บรษิัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

บรษิทัหลักทรพัย ทสิโก จํากดั

บรษิัทหลกัทรพัย ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บรษิทัหลักทรพัย เจพมีอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั

บรษิทัหลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

บรษิทัหลักทรพัย อารเอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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199,587,872.25
2,951,642.87

 8,166.71
        7,617,333.09
    210,165,014.92

(8,437,504.95)
(40,270.05)

(322,108.22)
(11,087.47)

           (8,106.55)
     (8,819,077.24)
     201,345,937.68

1,375,411,598.98

998,016,598.57
(2,172,082,259.87)
     201,345,937.68

 1.4639
 137,541,159.8933

งบดุล
    ณ วันที� �� มิถุนายน ����

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทนุตามราคายุตธิรรม (ราคาทุน 168,886,542.40 บาท)
เงนิฝากธนาคาร
ลกูหนี้

จากเงนิปนผลและดอกเบีย้
จากการขายเงินลงทุน

  รวมสินทรัพย
หนี�สิน

เจาหนี้
จากการซือ้เงนิลงทนุ
จากการรบัซ้ือคนืหนวยลงทนุ

คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนีส้ินอืน่ ๆ
   รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:

ทนุทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
   บัญชีปรับสมดุล
   กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพย์สุทธิ

สนิทรพัยสทุธติอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

ประเภทเงินลงทุน / หลกัทรัพย์

อตัรา
ดอก
เบี�ย

ร้อยละของมูลค่า
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท)

         9,248,460.00
         9,248,460.00
       25,519,890.00
       7,374,500.00
        3,947,880.00
        6,282,850.00
        7,914,660.00
         9,560,920.00
         6,222,120.00

         3,338,800.00
       19,090,615.00
         9,587,550.00
         3,962,565.00
         5,540,500.00
   199,587,872.25

    199,587,872.25

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ
ของตราสาร /

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

      4.59
      4.59
     12.67
     3.66
      1.96
     3.12
    3.93
     4.75
     3.09

    1.66
     9.48
     4.76
     1.97
     2.75

     99.11

     99.11

 วนัครบ
อายุ

      4.63
      4.63
    12.79
    3.69
     1.98
     3.15
      3.97
      4.79
     3.12

    1.67
     9.57
     4.80
      1.99
      2.78
  100.00

  100.00

       HEALTH CARE SERVICES
             บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  (BGH)
       PROPERTY DEVELOPMENT
            บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  (CPN)
            บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  (LH)
             บริษทัแอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน)  (LPN)
            บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  (SPALI)
       CONSTRUCTION SERVICES
             บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น
จํากัด(มหาชน)  (STEC)
             บริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  (TTCL)
       TRANSPORTATION & LOGISTICS
            บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  (AOT)
            บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (BTS)
            บรษิัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)  (NYT)
          รวมหุ้น (Stock)

รวมเงนิลงทุน   ( ราคาทุน  ���,���,���.�� บาท )

เงนิลง
ทุน

553,800

150,500
400,800
309,500
361,400

272,900

98,200

48,300
458,100
316,600

สินทรัพย์
สุทธิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทนุ (ต่อ)
ณ วันที� �� มิถุนายน ����

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

           -

 -
 -
 -
 -

 -

 -

 -
 -
 -
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

-10-

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา � เดือน ตั�งแต่วันที� � มกราคม ���� ถึงวันที� �� มิถุนายน ����

กองทนุเปิด ทสิโก้หุ้นทนุปันผล

30,640.80
3,201,513.65

        3,232,154.45

(1,542,918.22)
(46,287.53)

(128,576.54)
(19,835.79)

(272,569.92)
     (2,010,188.00)
        1,221,966.45

4,487,760.77
      13,163,551.58
      17,651,312.35

      18,873,278.80

รายได้จากการลงทุน
   รายไดดอกเบี้ย
    เงินปนผลรับ
     รวมรายได
ค่าใช้จ่าย
   คาธรรมเนียมการจัดการ
   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
   คาธรรมเนียมนายทะเบียน
   คาสอบบัญชี
   คาใชจายอื่นๆ
     รวมคาใชจาย
กําไรสุทธจิากการลงทุน
รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน
   รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
   รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยังไมเกิดขึ้น

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

บาท


