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รายงานบริษทัจดัการ

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิต้ี ฟนด

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิต้ี ฟนด สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปท่ีผานมา

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิตี้ ฟนด มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุด
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8.14

ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางย่ิงวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563*

สรุปฐานะการเงิน บาท
2563 2562

สินทรัพยรวม 936,415,517.08 1,358,380,823.94
เงินฝากธนาคาร 11,212,553.18 28,579,536.20
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 888,887,268.59 1,320,235,748.32
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 1,408,289,251.20 1,348,821,340.44
สินทรัพยสุทธิ 935,311,061.88 1,354,640,764.53

สรุปผลการดาํเนินงาน บาท
2563 2562

รายไดดอกเบ้ีย 61,782.57 174,563.90
เงินปนผลรับ 18,427,220.94 26,177,822.80
รวมรายได 18,489,003.51 26,352,386.70
คาใชจายรวม 14,930,446.94 22,158,195.88
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและยังไมเกิดข้ึน 84,218,230.72 (23,714,302.95)
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 59,467,910.76 83,764,454.01

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน บาท
2563 2562

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 935,311,061.88 1,354,640,764.53
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 29.4635 27.2465

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ส.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63
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รายงานและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2562 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิตี้ ฟนด
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 27.2465 บาท ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มาอยูที่ 29.4635 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือ
คิดเปนอัตราการปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.14

ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

กองทุนเปิด
ต้ังแต่
ต้นปี

1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
ต้ังแต่จัดตั้ง
กองทุน

ทสิโก้ ยูเอส อคิวติี้ ฟันด์ 0.48% 5.56% 11.53% 0.08% 8.14% 8.27% 8.35% 10.99% 10.36%

เกณฑ์มาตรฐาน** 6.79% 6.79% 8.89% 2.71% 13.66% 9.63% 8.96% 13.46% 12.96%

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** 3.16% 5.76% 12.48% 2.51% 12.20% 11.79% 11.25% 13.87% 13.33%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคํานวณใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนน้ัน ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการปองกัน

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคํานวณตาม
สัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนหรือมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนในการปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปล่ียนกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพ่ือใชวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3



ฐานะการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 888.89 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทนุตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100

รายช่ือผู้จดัการกองทุน

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน
ช่ือผู้จัดการกองทุน

(back-up)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวตีิ้ ฟันด์ คุณสากล รัตนวรี
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อคิวตีิ้ ฟันด์

ข้อมูล ณ วนัที่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มท่ี สัดส่วน(%)

31 กรกฎาคม 2563 - - -

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก
เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษทัจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษทัจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิด ทสิโก้ ยูเอส อคิวติี้ ฟันด์
แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 12,164.82 1.07

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 608.24 0.05

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 1,946.37 0.17

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - -

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - -

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 202.75 0.017

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 14,922.18 1.31

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 493.17 0.04
* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 56.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 2.21 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC.) เปนจํานวนเงิน 82.91 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 22.81 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 12.17 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเก่ียวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 21.19 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 5.46 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.09

5



กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิต้ี ฟนด
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที ่1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2563

ลําดับท่ี ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย คานายหนา รอยละ / ยอดรวม

1 ทิสโก จํากัด                                                                                        464,254.71 94.14
TISCO SECURITIES CO., LTD.                                                                          

2 UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED  28,914.65 5.86
UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED  

493,169.36 100.00
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กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี ้ฟันด์

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

              หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง

หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ลําดับท่ี บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์
การรับบทวิจัยรวมทัง้
ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)   

2 บริษัทหลักทรพัย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด   

3 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด   

4 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด   

5 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด   

6 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

7 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

8 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)   

9 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด   

10 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด    

11 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)   

13 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด   

14 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

15 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

16 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)   

17 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )   
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กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส อิควิต้ี ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2563

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          935,311,061.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ 

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ

ของตราสารหรือผู
ออกตราสาร /

สถาบัน

จํานวนหนวย
 /เงินตน

มูลคายุติธรรม (บาท)

รอยละของมูลคา

(หุน/บาท)
เงิน 
ลงทุน

สินทรัพย 
สุทธิ

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
      SPDR S&P 500 ETF TRUST  (SPY US) 87,245 888,887,268.59     100.00           95.04 
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 888,887,268.59     100.00           95.04 
 
รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน 601,823,823.52 บาท ) 888,887,268.59     100.00           95.04 

8



ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
SPDR S&P 500 ETF (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 274,452.15 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน 309.03 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั
TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษทัจดัการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถอืหุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

คณะกรรมการบริษทัจดัการ
1. นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
2. นายเมธา ปงสุทธิวงศ
3. นายชาตรี จันทรงาม
4. นางดุลยรัตน ทวีผล
5. นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
6. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
7. นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
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