
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทสิโก้ จํากดั

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี� ฟันด์

(TISCO US Equity Fund)
รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชี

ตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ���� ถงึวนัที� �� มกราคม ����
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รายงานบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิตี้ ฟนด รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทาน เพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนนิงานของกองทนุฯในรอบ 6 เดอืนทีผ่านมา

กองทนุเปด ทสิโก ยเูอส อคิวติี ้ฟนด  ซึง่เปนกองทนุเปดทีม่นีโยบายนําเงินไปลงทนุในหนวยลงทนุตางประเทศ
มีผลการดําเนนิงานยอนหลัง 6 เดือน (สิน้สดุ ณ วันที ่31 มกราคม 2557) มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอยละ 10.89 ในขณะทีเ่กณฑ
อางองิมกีารปรับตัวเพิ่มขึน้รอยละ 11.78

ทายนี ้บลจ. ทสิโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทีใ่หความไววางใจในการใชบรกิารจัดการลงทุน
ของบรษิทัฯ โดยเราจะมุงมัน่สรางผลตอบแทนทีน่าพงึพอใจใหกบัผูถอืหนวยลงทนุทกุทานอยางตอเนือ่ง และหวงัเปนอยางยิง่
วาจะไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนบัถือ
บรษิทัหลกัทรพัยจัดการกองทนุ ทสิโก จํากดั

ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที�สํานักงาน

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

ตั�งแต่จัดตั�งกองทุน
18 /08/52-
31/01/57

ทสิโก้  ยูเอส อคิวติี� ฟันด์

เกณฑ์อ้างอิง (ต่อปี) **

(ดชันี S&P 500) **

7.11%

7.41%

* เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
** ดัชนี S&P 500 ซึ่งไดคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาทแลว

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

66.93%

74.70%

�  เดอืน
26/10/56 -
31/01/57

10.89%

11.78%

�  เดอืน
26/07/56 -
31/01/57

28.43%

31.10%

�  ปี
25/01/56 -
31/01/57

รายชื�อผู้จัดการกองทุน

คุณวิไล บุญเจริญวัฒนา

  ชื�อกองทุนรวม

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

ชื�อผู้จัดการกองทุน (back-up)ชื�อผู้จัดการกองทุน

คุณธนัทฐา วัชรานกุูร

42.28%

49.07%

�  ปี
28/01/54 -
31/01/57
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ����  ถึงวนัที� �� มกราคม ����

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

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

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม
          ตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ����  ถึงวนัที� �� มกราคม ����

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

     4,932.44

    246.62

     739.87

                    131.36

            6,050.29

 0.54

 0.03

 0.08

                   0.015

   0.66

คาธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee)

คาธรรมเนยีมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

รวมคาใชจายทัง้หมด * (Total*)

* ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย (Excluding Broker Commission)
     คาธรรมเนยีมขางตนรวมภาษมีลูคาเพิม่ , ภาษธีรุกจิเฉพาะ และภาระภาษอีืน่ใดทีเ่กีย่วของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax
     and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 25.21 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่นๆ เปนจํานวนเงิน 5.53 บาท (หนวย : พนับาท) หรือคดิเปนรอยละ 0.001 ของมลูคาทรัพยสนิสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนงัสอืพมิพ (Publication of NAV&ETC.) เปนจํานวนเงนิ 71.73 บาท (หนวย : พนับาท) หรอืคดิเปนรอยละ 0.008 ของมลูคาทรพัยสนิสทุธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 6.40 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 2.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 17.33 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิ
คาโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 0.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี�ย

จํานวนเงนิ
(หน่วย: พนับาท)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุ
(Fund’s Direct Expenses)

แบบแสดงค่านายหน้า
สําหรับระยะเวลา � เดอืน ตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ���� ถึงวนัที� �� มกราคม ����

ร้อยละ / ยอดรวม

103.41

103.41

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื�อบริษัทนายหน้า / บริษัทหลักทรัพย์ลําดบั

 1 100.00

100.00

  บล. ทิสโก จํากัด

รวม

ลาํดับที� บริษัทนายหน้าที�ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที�ได้รับ

การรับบทวิจัย
รวมทั� งข้อมูล
ข่าวสารอื�นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี�ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุ้น

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)
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ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื�องจากการใช้บริการของบุคคลอื�นในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)

รอบระยะเวลาบัญชีตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ���� ถึงวันที� �� มกราคม ����
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 หลักทรัพย์ต่างประเทศ
 หน่วยลงทุน (Unit Trust)
      SPDR S&P 500 ETF TRUST  (SPY US)
          รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)

รวมเงินลงทนุ   ( ราคาทุน  �,���,���,���.�� บาท )

ประเภทเงินลงทุน / หลักทรัพย์
อตัรา

ดอกเบี�ย

มูลค่า
ยุติธรรม

(บาท)

การจัดอันดับ
ความน่าเชื�อถอื
ของตราสาร/

สถาบัน

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

    222,853     97.25
    97.25

  97.25

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  : บาท  1,342,973,913.25

วันครบ
อายุ

ร้อยละของมูลค่า

เงนิ
ลง
ทุน

สิน
ทรัพย์
สุทธิ

  100.00
100.00

100.00

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที� �� มกราคม ����

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

1,305,994,394.59
1,305,994,394.59

1,305,994,394.59

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์
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กองทุนเปิด ทีซีเอม็ หุ้นทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ มิลเลยีนแนร์ ฟันด์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

  1,305,994,394.59
 119,719,192.38

       4,872,067.87
 1,430,585,654.84

 (998,214.11)
 (85,127,116.57)

 (91,585.64)
 (1,337,953.14)

 (33,786.10)
         (23,086.03)
   (87,611,741.59)
 1,342,973,913.25

 804,491,662.18

 329,547,160.22
    208,935,090.85
 1,342,973,913.25

 16.6934
 80,449,166.2109

งบดุล
ณ วนัที� �� มกราคม ����

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,159,157,146.31 บาท)
เงนิฝากธนาคาร
ลกูหนี้

 จากเงินปนผลและดอกเบีย้รับ
   รวมสินทรัพย

หนี�สิน
เจาหนี้

 จากการรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ
 จากการซือ้เงินลงทุน
 เจาหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (CURRENCY PAYABLE)

คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนีส้นิอืน่ ๆ

          รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดรบัจากผูถอืหนวยลงทนุ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

 บญัชีปรบัสมดลุ
 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

สินทรัพย์สุทธิ

สนิทรพัยสทุธติอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

บาท

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวติี � ฟันด์

    191,464.79
        7,933,871.31
        8,125,336.10

 (4,932,442.44)
 (246,622.18)
 (739,866.38)
 (25,206.16)

          (106,148.76)
     (6,050,285.92)
        2,075,050.18

3,602,650.95
      82,478,623.48
      86,081,274.43

      88,156,324.61

รายได้จากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงนิปนผลรบั

รวมรายได
ค่าใช้จ่าย

คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนยีมผูดแูลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบญัชี
คาใชจายอ่ืน ๆ

รวมคาใชจาย
กําไรจากการลงทนุสุทธิ
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
    รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
    รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงนิลงทนุทีเ่กิดขึ้นและทีย่งัไมเกิดขึน้ทัง้สิน้

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

บาท

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา � เดอืน ตั�งแต่วนัที� � สิงหาคม ���� ถึงวนัที� �� มกราคม ����



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

-9-


