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รายงานบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทสิโก้ สแตรทจิิก ฟันด์

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําปกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2556
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทาน เพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของกองทุนในรอบปบัญชีที่ผานมา

ในชวง 1-2 เดือนที่ผานมา เราเริ่มเห็นแนวโนมการปรับพอรตการลงทุนมายัง Sector และประเทศที่ Valuation ต่ํา โดยหุน
Value Stocks กลับมา Outperform หุ น Growth Stocks และหุ น EM กลับมา Outperform DM ตั้ งแตชวงตนเดือนมี .ค.
เราเชื่อวาแนวโนมดังกลาวจะยังคงดําเนินตอไป และ Fund Flow จะยังคงไหลเขา EM อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดหุนเอเชียเหนือ
เน่ืองจาก 1) สัญญาณการฟนตัวของการสงออก 2) แนวโนมการเติบโตที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจจีน 3) สวนตาง Valuation ระหวาง DM
และ EM ที่ยังอยูในระดับสูง 4) ความตึงเครียดระหวางยูเครนและรัสเซีย ผอนคลายลง

ดานตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกชวงอายุทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตอเนื่อง
และความคาดหวังของตลาดตอการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจแตเราคาดวาธนาคารแหงประเทศไทยจะคงดอกเบ้ีย
นโยบายไวที่  2% เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟอที่ เพิ่มขึ้น และแนวโนมการขึ้น Fed Funds Rate ของสหรัฐ จึงยังแนะนําลงทุน
ในพันธบัตรอายุไมเกิน 3 ป

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด ในรอบปท่ีผานมา (ส้ินสุด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557) มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 217.12 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 104.37

ทายนี้ บลจ. ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการลงทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมัน่สรางผลตอบแทนทีน่าพงึพอใจใหกบัผูถอืหนวยลงทนุทกุทานอยางตอเนือ่งและหวงัเปนอยางยิง่วาจะไดรบัความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

                  ขอแสดงความนับถือ
                  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที� �� มีนาคม ����*

สรุปฐานะการเงิน

สนิทรพัยรวม
เงนิฝากธนาคาร
เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สนิทรพัยสทุธิ

สรุปผลการดาํเนินงาน

รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงนิปนผล
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเกดิขึน้
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน

มูลคาสนิทรัพยสุทธิปลายป
มลูคาสนิทรพัยสทุธติอหนวยลงทุน

* สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 56 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 57

บาท

25562557

บาท

25562557

บาท

25562557

408,701,685.35
12,642,432.31

354,404,258.00
337,104,578.43
359,956,696.30

87,827.07
9,535,911.52
9,623,738.59
6,605,901.01

(97,648,298.62)
(94,630,461.04)

359,956,696.30
31.9268

346,171,843.23
9,728,328.98

334,375,392.00
431,735,039.47
345,521,947.08

50,528.20
10,693,673.54
10,744,201.74
5,386,232.80

99,579,966.81
104,937,935.75

345,521,947.08
40.7140

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที�สํานักงานของ
   บริษัทจัดการ หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ในรอบระยะเวลาปบัญชี  2556 ที่ ผานมา มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปด ทิสโก  สแตรทิจิก ฟนด
มีการปรับตัวลดลงจาก  40.7140 บาท วันที่ 31 มีนาคม 2556 มาอยูที่ 31.9268 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือคิดเปน
อตัราการปรบัตวัลดลงรอยละ 21.58

-4-

ฐานะการลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2557 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 354.40 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ
ในอตัรารอยละ 100

การลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินต่าง  ๆ

ธนาคาร 15.60%พฒันาอสงัหารมิทรพัย 12.28%

การแพทย 7.32%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 21.85%

ตั�งแต่จัดตั�งกองทุน
16/03/47 -
28/03/57

ทสิโก้ สแตรทจิิกฟันด์

ดชันีตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET Index)

ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

217.12%

104.37%

8.13%

5.40%

-22.12%

-12.31%

-4.21%

-3.43%

�  เดอืน
27/12/56 -
28/03/57

�  เดอืน
27/09/56 -
28/03/57

�  ปี
29/03/56 -
28/03/57

� ปี
25/03/54 -
28/03/57

26.95%

31.91%

* เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ขนสงและโลจสิตกิส 14.65%

อาหารและเครือ่งดืม่ 8.06%

ชืน้สวนอเิลค็ทรอนกิส  4.53%

ปโตรเคมแีละเคมภีณัฑ 8.15%

ยานยนต 1.53%

บรกิารรบัเหมากอสราง 6.03%



กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
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กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
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ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี�ย

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV & Etc.)

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**)

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

5,789.32

173.68

482.44

            -

40.00

87.83

32.63

6,605.90

  1.61

0.05

0.13

       -

0.01

0.02

0.008

1.83

จํานวนเงนิ
หน่วย : พนับาท

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

ร้อยละ /
ยอดรวม

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื�อบริษทันายหน้า/บริษทัหลกัทรัพย์ลาํดับ

1,905.37

752.75

731.14

449.09

421.14

293.82

201.62

90.56

34.48

32.80

31.62

30.42

21.67

15.12

5,011.60

38.02

15.02

14.59

8.96

8.40

5.86

4.02

1.81

0.69

0.66

0.63

0.61

0.43

0.30

100.00

บล. ทิสโก จํากัด

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)

บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

บล. ไทยพาณิชย จํากัด

บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

บล. อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)-สํานักงานใหญ

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

      รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา � ปี ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� ถึงวนัที� �� มีนาคม ����

แบบแสดงค่านายหน้า
รอบระยะเวลา � ปี ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� ถึงวนัที� �� มีนาคม ����

* ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย (Excluding Broker Commission)
     คาธรรมเนยีมขางตนรวมภาษมีลูคาเพิม่ , ภาษธีรุกจิเฉพาะ และภาระภาษอีืน่ใดทีเ่กีย่วของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax
     and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพนัธ, รายงานประจําป และอืน่ๆ เปนจํานวนเงิน 12.21 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิ

คาโฆษณา (Advertising Expense) เปนจํานวนเงิน 0.60 บาท (หนวย : พนับาท) หรอืคิดเปนรอยละ 0.000 ของมลูคาทรัพยสินสทุธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.03 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 8.31 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรพัยสินสทุธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 10.48 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิ

รายชื�อผู้จัดการกองทุน

คุณนิพจน  ไกรลาศโอฬาร

  ชื�อกองทุนรวม

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ชื�อผู้จัดการกองทุน (back-up)ชื�อผู้จัดการกองทุน

คุณอนชุา  หลอทองคํา
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กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม

            ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� ถึงวนัที� �� มีนาคม ����

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

1. บริษัทหลักทรพัย ทสิโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไฮเวย จํากัด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  : บาท              359,956,696.30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที� �� มีนาคม ����

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ประเภทเงินลงทุน / หลักทรัพย์ อตัรา
ดอกเบี�ย

ร้อยละของมูลค่า
มูลค่ายุติธรรม

(บาท)

55,304,750.00
25,899,500.00
29,405,250.00
28,900,000.00
28,900,000.00

77,432,225.00
30,289,725.00
25,280,000.00
21,862,500.00
16,058,000.00
16,058,000.00
28,574,560.00
28,574,560.00

25,935,000.00
25,935,000.00
43,515,888.00
21,692,160.00
21,823,728.00
21,353,000.00
21,353,000.00
51,924,575.00
20,988,000.00
30,936,575.00
5,406,260.00
5,406,260.00

354,404,258.00

354,404,258.00

การจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถอื
ของตราสาร/

สถาบนั

จํานวนหน่วย
/เงนิต้น

(หุ้น/บาท)

   วันครบ
  อายุ

 หลักทรัพย์ในประเทศ
 หุ้น (Stock)
      BANKING
            ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  (KTB)
            ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  (SCB)
      PETROCHEMICALS & CHEMICALS
             บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
(PTTGC)
       INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
             บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  (INTUCH)
             บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  (JAS)
            บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  (THCOM)
       ELECTRONIC COMPONENTS
            บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)  (SVI)
      FOOD & BEVERAGES
             บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(MINT)
      HEALTH CARE SERVICES
             บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  (BGH)
       PROPERTY DEVELOPMENT
            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  (LH)
             บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)  (QH)
       CONSTRUCTION SERVICES
            บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)  (CK)
      TRANSPORTATION & LOGISTICS
             บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)  (AAV)
            บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)  (PSL)
       AUTOMOTIVE
             บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(PCSGH)
           รวมหุ้น (Stock)

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  ���,���,���.�� บาท )

เงนิ
ลงทนุ

1,385,000
186,700

400,000

392,100
3,200,000

530,000

3,700,000

1,152,200

195,000

2,259,600
7,226,400

1,310,000

5,300,000
1,095,100

659,300

สนิทรพัย
สุทธิ

 -
 -

 -

 -
 -
 -

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -

 -

     15.60
 7.31
 8.29
 8.15
 8.15

21.85
 8.55
 7.13
 6.17
 4.53
 4.53
 8.06
 8.06

 7.32
 7.32

 12.28
 6.12
 6.16
 6.03
 6.03

 14.65
 5.92
 8.73
 1.53
 1.53

100.00

100.00

    15.36
 7.19
 8.17
 8.03
 8.03

21.51
 8.42
 7.02
 6.07
 4.46
 4.46
 7.94
 7.94

7.21
 7.21

 12.09
 6.03
 6.06
 5.93
 5.93

 14.43
 5.83
 8.60
 1.50
 1.50

98.46

  98.46

ธุรกิจกองทุนรวม
  รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเนื�องจากการใช้บริการของบุคคลอื�นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

รอบระยะเวลาบัญชีตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� ถึงวนัที� �� มนีาคม ����

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)































































 -
 -


 -
 -








 -
 -
 -
 -
 -



-9- -10-

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



-12--11-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�



กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
-14-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
-13-



กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

-16--15-

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์



-18-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

-17-



-20-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

-19-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�



กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �

-22-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

-21-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์



-24--23-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์



กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

-25- -26-



-28-

กองทุนเปิด ทิสโก้ เพิ�มทรัพย์ �กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

-27-

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์



-29-

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากดั
TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษัทจัดการ
บรษิทัหลักทรพัยจดัการกองทนุ 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.

ขอมูลกรรมการ ณ วันที่ 10 เมษายน 2557

นายชาตรี จันทรงาม
นางดลุยรตัน ทวผีล
นางสาวอารยา ธีระโกเมน
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นางดวงรัตน กิตตวิทิยากลุ

นางอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ

-30-

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


