กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
(TISCO World Brands Fund)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บริษทั หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

รายงานบริษทั จัดการ

1

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
บลจ.ทิ ส โก้ จํา กัด ได้จ ัด ทํา รายงาน 6 เดื อ นของกองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ World Brands สํา หรั บ ระยะเวลา ตั้ง แต่ ว นั ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้
มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands มีผลการดําเนิ นงานในรอบที่ผา่ นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) มีการปรับตัว
ลดลงในอัตราร้อยละ 6.96
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยเราจะมุ่งมัน่ สร้ างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่ อง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

1 เดือน

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ World Brands

n.a.

8.61%

-0.76%

-6.96%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

8.31%

-1.36%

-8.14%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนิ น งานของกองทุ นรวมเป็ นผลการดําเนิ นงานหลังหัก ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ า ธรรมเนี ยมผูร้ ั บ ฝากทรั พย์สิ น หรื อค่ าใช้จ่า ยต่ า งๆ ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1) ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - Worlds Brands ชนิ ดหน่ วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรั บด้วยต้น ทุนการ
ป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงิ นบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน ในสัดส่ วน 90% 2) ผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพือ่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน ในสัดส่ วน 10%

รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

ชื่ อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands

คุณสากล รัตนวรี

คุณธี ระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

27 กรกฎาคม 2565

-

-

-

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ย งและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ย งได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands

แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,678.88

0.51

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

66.97

0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)

428.62

0.08

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทุน
(Amoztization Of Deferred Registration Cost)

62.04

0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

24.21

0.004

3,260.72

0.61

-

-

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าธรรมเนียมผูต้ รวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็ นจํานวนเงิน 18.36 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็ นจํานวนเงิน 2.87 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็ นจํานวนเงิน 1.52 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 1.46 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.10
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
รำยชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องที่มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลำ ตัง้ แต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2565

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ : ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบี่ ริษัทจัดกำรโดยตรง
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รำยงำนกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจำกกำรใช้บริกำรของบุคคลอืน่ ในกำรจัดกำรกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2565
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ลำดับที่

บริษัทนำยหน้ำทีใ่ ห้ผลประโยชน์

กำรรับบทวิจัย
รวมทัง้ ข้อมูล
ข่ำวสำรอืน่ ๆ

จัดสัมมนำ /
จัดเยีย่ มชมบริษัท

กำรได้รับสิทธิใน
กำรจองหุน้

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

P

P

O

2

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

P

O

O

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

P

P

O

8

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

P

P

P

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

P

P

O

10

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

P

P

O

11

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

O

O

12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

P

P

O

13

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

14

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

15

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

P

O

O

17

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหำชน )

P

P

O

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

586,883,266.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน (Unit Trust)
LO FUNDS-WORLD BRANDS (LOPSUNA LX)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 533,834,515.14 บาท )

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือของ
ตราสารหรือผู้ออก
ตราสาร /สถาบัน

จานวนหน่วย/
เงินต้น
(หุ้น/บาท)

6,714.734

มูลค่ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน สินทรัพย์
ลงทุน สุ ทธิ

571,876,888.98 100.00
571,876,888.98 100.00

97.44
97.44

571,876,888.98 100.00

97.44
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

571,876,888.98
42,428,122.87
1,002.60
66,364.76
614,372,379.21
(637,866.78)
(26,206,735.08)
(629,017.72)
(150.39)
(123.36)
(15,219.78)
(27,489,113.11)
586,883,266.10
618,999,832.37
(6,333,864.67)
(25,782,701.60)
586,883,266.10
9.4811
61,899,983.2372
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ World Brands
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
หน่วย : บาท
รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

5,738.88
5,738.88
(2,678,880.45)
(66,972.00)
(428,620.89)
(18,359.28)
(67,887.68)
(3,260,720.30)
(3,254,981.42)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น

(60,569,233.18)
38,042,373.84
(22,526,859.34)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(25,781,840.76)
(860.84)
(25,782,701.60)
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