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รายงานบริษัทจัดการ

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ออยล ฟนด

บลจ. ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําปกองทุนเปด ทิสโก ออยล ฟนด รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานประจําปฉบับนี้มายังทาน
เพ่ือใหทานไดทราบถึงผลการดําเนนิงานของกองทุนฯในรอบปบญัชทีีผ่านมา

กองทนุเปด ทสิโก ออยล ฟนด  ซึง่เปนกองทนุเปดทีน่ําเงนิไปลงทนุในหลกัทรพัยตางประเทศ  มผีลการดําเนนิงาน
ยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุด ณ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557) มูลคาหนวยลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.12
ในขณะที่เกณฑมาตรฐานปรับตัวเพิ่มขึน้รอยละ 11.04

ทายนี้  บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการ
กองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

    ขอแสดงความนับถือ
      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที� �� มกราคม ����*

สนิทรพัยรวม
เงนิฝากธนาคาร
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สนิทรัพยสทุธิ

มูลคาสนิทรัพยสุทธิปลายป
มลูคาสนิทรพัยสทุธติอหนวยลงทนุ

* สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 56 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 57

สรุปฐานะการเงิน

สรุปผลการดําเนินงาน

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทนุ

รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุนทีเ่กิดขึน้และที่ยงัไมเกดิขึ้น
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที�สํานักงาน

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

บาท

25562557

บาท

25562557

บาท

25562557

140,303,298.21
2,987,104.43

296,165,559.66
136,203,247.76

86,935.86
537,574.17

3,385,479.83
(2,081,191.37)
(4,929,097.03)

136,203,247.76
9.8888

461,707,653.72
18,829,947.33

301,094,656.69
441,260,849.56

123,446.79
723,116.95

4,954,145.82
17,932,708.61
13,701,679.74

441,260,849.56
9.9922
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2557 ที่ผานมา มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปด ทิสโก ออยล ฟนด  มีการปรับตัว
ลดลงจาก 9.9922 บาท วันที่ 31 มกราคม 2556 มาอยูที่ 9.8888 บาท ในวันที่ 31 มกราคม 2557 หรอืคิดเปนอตัราการปรบัตัว
ลดลงรอยละ 1.04

ผลการดําเนินงานของกองทนุ*
อตัราการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตั�งแต่จดัตั�งกองทุน
24 /03/52-
31/01/57

 ทิสโก้  ออยล์  ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน**

-1.11%

22.06%

-0.29%

5.08%

-0.51%

5.37%

* เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
** Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งไดคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาทแลว

�  เดอืน
25/10/56 -
31/01/57

�  เดอืน
26/07/56 -
31/01/57

ฐานะการลงทนุ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 137.31 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนรวม
ในตางประเทศในอตัรารอยละ 100

รายชื�อผู้จัดการกองทนุ

  ชื�อกองทนุรวม

กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์

ชื�อผู้จัดการกองทนุ (back-up)ชื�อผู้จัดการกองทนุ

คุณวิไล บุญเจริญวัฒนา คุณธนทัฐา วัชรานุกูร

1.12%

11.04%

�  ปี
25/01/56 -
31/01/57

-4-

-5.37%

2.51%

�  ปี
28/01/54 -
31/01/57

แบบแสดงค่านายหน้า
สําหรับระยะเวลา � ปี ตั�งแต่วันที� � กมุภาพันธ์ ����  ถึงวันที� �� มกราคม ����

ร้อยละ / ยอดรวม

 6.76

 6.76

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื�อบริษทันายหน้า / บริษัทหลกัทรัพย์ลาํดบั

1 100.00

100.00

  บล. ทิสโก จํากัด

รวม
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุรวม
ตั�งแต่วันที� � กมุภาพันธ์ ���� ถึงวันที� �� มกราคม ����

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี�ย

จํานวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุ
(Fund’s Direct Expenses)

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication of NAV & ETC.)

คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)

คาใชจายอื่น ๆ ** (Other Expense**)

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

2,517.97

151.08

377.70

         -

50.00

221.12

31.78

35.83

3,385.48

 1.07

      0.07

0.16

     -

0.02

0.09

0.01

0.015

1.44

* ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย (Excluding Broker Commission)
     คาธรรมเนยีมขางตนรวมภาษมีลูคาเพิม่ , ภาษธีรุกจิเฉพาะ และภาระภาษอีืน่ใดทีเ่กีย่วของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax
     and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่นๆ เปนจํานวนเงิน 18.03  บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.008  ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 3.27 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิ
คาซื้อเชค็ (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 5.36 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคดิเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 7.67 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบญัชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.30 บาท (หนวย : พนับาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 0.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์

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

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวม ได้ที�บริษัทจัดการโดยตรง
    หรือที�เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    (http://www.sec.or.th)

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)































































 -
 -


 -
 -








 -
 -
 -


 -

  ธุรกจิกองทุนรวม

  รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเนื�องจากการใช้บริการของบุคคลอื�นในการจดัการกองทุน (SOFT COMMISSION)

รอบระยะเวลาบญัชีตั�งแต่วนัที� � กมุภาพนัธ์ ���� ถึงวนัที� �� มกราคม ����
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ประเภทเงินลงทุน / หลกัทรัพย์
อตัรา

ดอกเบี �ย
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท)

     137,314,034.46
    137,314,034.46

     137,314,034.46

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ
 ของตราสาร/

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

วนัครบ
อายุ

 หลกัทรัพย์ต่างประเทศ
 หน่วยลงทุน (Unit Trust)
      POWERSHARES DB OIL FUND  (DBO)
          รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)

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

155,318

สินทรัพย์
สุทธิ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ : บาท                      136,203,247.76

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทนุ
ณ วันที� �� มกราคม ����

ร้อยละของมูลค่า

   100.00
 100.00

 100.00

     100.82
    100.82

     100.82

กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์

เงินลง
ทุ น
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กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์ กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์



-19-

กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทนุเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั
TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษัทจัดการ
บรษิทัหลกัทรัพยจดัการกองทนุ ทสิโก จํากดั

อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที ่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


