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รายงานบริษทัจดัการ 
 
เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส 

 

                  บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้
มายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปท่ีผานมา 
 

   ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส มีผลการดําเนินงานยอนหลังต้ังแตวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 ดังน้ี กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส (Class R)    
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.88 และกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา       
รอยละ 4.83 

 

                   ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางย่ิงวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 
 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 * 
 

สรุปฐานะการเงิน            บาท 
                                                                                                                                                 2561 
สินทรัพยรวม                                 1,883,887,768.82 
เงินฝากธนาคาร                     82,162,716.89 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม                                    1,797,854,056.12 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน                                                     99,927,570.42 
สินทรัพยสุทธ ิ                      1,794,454,819.08 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน          บาท 
                                                                                                                                                 2561 
รายไดเงนิปนผล                               49,872,714.53 
รายไดดอกเบ้ีย                                    465,661.72  
รวมรายได                              50,338,376.25 
คาใชจายรวม                                   18,561,181.60 
รวมรายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึน                             68,150,375.77 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงาน                           99,927,570.42 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน          บาท 
                                                                                                                                                 2561 
มูลคาสินทรพัยสุทธิปลายป                                               1,794,454,819.08 
มูลคาสินทรพัยสุทธิตอหนวยลงทุน                                    
              ชนิดหนวยลงทุน A                                     10.5885 
 ชนิดหนวยลงทุน R                                    10.5882 
 

*สําหรับระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 11 พ.ค. 61 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทนุ) ถึงวันที่ 30 เม.ย. 62 
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รายงานและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 

                    ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2561 ท่ีผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
(A) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 10.0000 บาท ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) มาอยูท่ี 10.5885 บาท 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 หรือคิดเปนอัตราการปรบัตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.89 และกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส (R) 
มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 10.0000 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) มาอยูที่ 10.5882 บาท ณ 
วันที่ 30 เมษายน 2562 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.88  
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน* 
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 

ข้อมูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

กองทุนเปิด ตั้งแต่ต้นปี 3 เดอืน 6 เดอืน ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน 

ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั (R) 9.58% 5.51% 7.44% 5.88% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 7.10% 6.41% 4.30% 6.53% 

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** 8.84% 4.56% 7.53% 6.43% 

ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั (A) 9.58% 5.51% 7.44% 4.83% 

เกณฑ์มาตรฐาน** 7.10% 6.41% 4.30% 4.15% 

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** 8.84% 4.56% 7.53% 5.95% 
 

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสารการ         
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสัดสวน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return           
      Net USD ในสัดสวน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net ในสัดสวน 10% (ดัชนีในขอ 1)2)3) จะคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาท และ 4)  
      ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอังหาริมทรัพย (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวน    
      10% 
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนท่ีกองทุนทําการปองกัน   

ความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนท่ีกองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันท่ีเริ่มคํานวณตาม
สัดสวนดังกลาว  จะเริ่มคํานวณตามวันท่ีที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนในการปองกันความเส่ียงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนกองทุนนั้น ๆ ท้ังนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานท่ี บลจ. ทิสโก จัดทําข้ึนเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น               
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ฐานะการลงทุน 

         ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 1,797.85 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100 

 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน 
ช่ือผู้จัดการกองทุน 

(back-up) 

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั คุณสากล รัตนวร ี

 

คุณธรีะศักดิ์ บญุญาเสถยีร 

คุณภัคพล วนวิทย 

 

 

      ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
 

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคัม พลสั 

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

30 เมษายน 2562 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก                   
เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีสํ่านักงานของบริษัทจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com) 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สําหรับระยะเวลา ตั้งแต่วนัที ่11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 14,427.51 0.78 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 577.10 0.03 

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 3,077.87 0.17 

คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายในการจดทะเบยีน/จัดต้ังกองทุน                        
(Amortization Of Deferred Registration Cost) 

214.00 0.01 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 264.70 0.014 

รวมคาใชจายท้ังหมด * (Total*) 18,561.18 1.00 
 

    คาใชจายในการซ้ือขายหลกัทรัพย (Commission)                                               611.07                             0.03 
      *  ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 
           ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) 
      ** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 40.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
           คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 5.37 บาท (หนวย : พันบาท)  
  หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 31.07 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
           คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 6.25 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
           คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 9.03 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
           คาใชจายเก่ียวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 88.74 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
           คาใชจายเก่ียวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 84.24 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
 

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio ราย Class 

Class A 0.781 0.224 1.005 
Class R 0.781 0.224 1.005 
 

*   รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (ราย Class) 
**  รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุก Class) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)     =                        0.30 
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3.80511 อื่นๆ 23,250.32

2.365
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

9 อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 14,451.82

8 ภัทร จํากัด (มหาชน)

4.368
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

24,432.15 3.998
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.

7 ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 26,691.40

6 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

5.291
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

31,360.62 5.132
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

5 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 32,333.23

4 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

11.374
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.

56,875.77 9.308
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

13.646

3 ไทยพาณิชย จํากัด 69,504.43

83,386.04

38.688
TISCO SECURITIES CO., LTD.

1 ทิสโก จํากัด

 กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ลําดับท่ี ช่ือบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย รอยละ / ยอดรวมคานายหนา

2 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

236,410.23

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 2.02512,373.73

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

611,069.74 100.000
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                    1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
                    2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ลาํดับที่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์
การรับบทวจิัย
รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
  จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุ้น

1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)   

2 บริษัทหลักทรัพย 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 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 )   

ธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)

สาํหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2562

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคัม พลัส

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา ตัง้แต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถงึวันที่ 30 เมษายน 2562

             หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

                             หรือที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการ

                             กลต. (http://www.sec.or.th)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          1,794,454,819.08

จํานวนหนวย
 /เงินตน

(หุน/บาท)
เงิน 
ลงทุน

สินทรัพย
 สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
      กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  (DIF) 4,751,900.0000 75,555,210.00 4.20      4.21       
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 1,430,600.0000 19,599,220.00 1.09      1.09       

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี (FTREIT)
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท  (IMPACT) 1,372,000.0000 32,379,200.00 1.80      1.81       
      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท  (TLGF) 1,963,400.0000 41,624,080.00 2.32      2.32       
      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  (WHART) 1,356,500.0000 18,312,750.00 1.02      1.02       
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 187,470,460.00 10.43    10.45     
หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
      ISHARES GLOBAL REIT ETF  (REET US) 42,000.0000 35,583,929.64 1.98      1.98       
      GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO  (GSGREEI LX) 380,686.6210 131,127,190.61 7.29      7.31       
      WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S  (WELGDGA LX) 597,611.1350 553,103,678.30 30.76    30.82     
      PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION  (PINCMII ID) 2,398,744.8880 890,568,797.57 49.54    49.63     
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 1,610,383,596.12 89.57    89.74     
 
รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  1,743,375,097.43 บาท ) 1,797,854,056.12 100.00  100.19   

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี  30 เมษายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ
ของตราสารหรือ
ผูออกตราสาร /

สถาบัน

มูลคายุติธรรม 
(บาท)

รอยละของมูลคา
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 
 

1. PIMCO GIS Income Fund (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562) 
    มูลคาทรัพยสินสุทธิ             66.3 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
    มูลคาหนวยลงทุน              11.63 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

 
 
หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน      

 
* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
*   ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ต้ังแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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2. Wellington Global Quality Growth Fund (ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562) 
    มูลคาทรัพยสินสุทธิ               3.9  พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
    มูลคาหนวยลงทุน               27.10 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

 
 
หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน         

 
 * ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
*   ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ต้ังแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทสิโก้ จํากดั 
TISCO Asset Management Co.,Ltd. 

บริษทัจดัการ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
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 เม้ียนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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กองทุนเปิด ทิสโก ้โกลบอล อินคมั พลสั  
 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั!งแต่วนัที" 11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตั!งกองทุน)  
ถึงวนัที" 30 เมษายน 2562 
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หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน : 1,743,375,097.43 บาท) 4, 8, 10 1,797,854,056.12   
เงินฝากธนาคาร 6, 7 82,162,716.89        
ลูกหนี!จากดอกเบี!ยและเงินปันผล 7 3,346,006.91          
ลูกหนี!จากตราสารอนุพนัธ์ 524,988.90             

รวมสินทรัพย์ 1,883,887,768.82   

หนี! สิน
เจา้หนี!จากการรับซื!อคืนหน่วยลงทุน 83,642,790.16        
เจา้หนี!จากตราสารอนุพนัธ์ 4,086,805.07          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 1,574,576.60          
หนี! สินอื"น 128,777.91             

รวมหนี! สิน 89,432,949.74        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,794,454,819.08   

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,694,736,751.76   
กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล (209,503.10)
กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 99,927,570.42

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,794,454,819.08   

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที"คาํนวณแยกตามประเภทผูถื้อหน่วย มีดงันี!
ชนิดหน่วยลงทุน A 10.5885
ชนิดหน่วยลงทุน R 10.5882

จาํนวนหน่วยลงทุนที"จาํหน่ายแลว้ทั!งหมด ณ วนัสิ!นงวด (หน่วย)
ชนิดหน่วยลงทุน A 80,793,417.9881    
ชนิดหน่วยลงทุน R 88,680,257.1844    

รวม 169,473,675.1725  

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคมั พลสั

งบดุล

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

ในประเทศ

กองทุนรวมโครงสร้างพื!นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 4,751,900         75,555,210.00        4.20                   
ทรัสตเ์พื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

- เพื"ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี! 1,430,600         19,599,220.00        1.09                   
ทรัสตเ์พื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 1,372,000         32,379,200.00        1.80                   
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท 1,963,400         41,624,080.00        2.32                   
ทรัสตเ์พื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ

- พรีเมี"ยม โกรท 1,356,500         18,312,750.00        1.02                   
รวมเงินลงทุนในประเทศ 187,470,460.00      10.43                 

ต่างประเทศ

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio 380,686.621     131,127,190.61      7.29                   
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC 

- Income Fund Institutional USD 2,398,744.888  890,568,797.57      49.54                 
iShares Global REIT ETF 42,000.000       35,583,929.64        1.98                   
Wellington Management Funds Luxembourg

- Wellington Global Quality Growth Fund USD Class S 597,611.135     553,103,678.30      30.76                 
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ 1,610,383,596.12   89.57                 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,743,375,097.43 บาท) 1,797,854,056.12   100.00               

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที! 30 เมษายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!
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หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน 4

รายไดเ้งินปันผล 49,872,714.53

รายไดด้อกเบี!ย 7 465,661.72
รวมรายได้ 50,338,376.25

ค่าใชจ่้าย 4
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 14,427,507.41        
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 577,100.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 3,077,868.26
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 40,000.00
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 438,705.62

รวมค่าใชจ่้าย 18,561,181.60
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 31,777,194.65

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4
รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ!นจากเงินลงทุน (154,266.03)
รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน 54,478,958.69
รายการกาํไรสุทธิที"เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ 20,390,146.60
รายการขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ (3,561,816.17)
รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี"ยน (3,002,647.32)

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนที"เกิดขึ!นและยงัไม่เกิดขึ!น 68,150,375.77

การเพิ"มขึ!นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 99,927,570.42

การเพิ"มขึ!นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานแยกตามประเภทผูถื้อหน่วย มีดงันี!
ประเภทผูถื้อหน่วย

ชนิดหน่วยลงทุน A 42,041,461.63        
ชนิดหน่วยลงทุน R 57,886,108.79        

รวม 99,927,570.42        

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคมั พลสั

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั"งกองทุน) ถึงวนัที! 30 เมษายน 2562

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!              
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(หน่วย : บาท)

การเพิ"มขึ!น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 31,777,194.65
รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ!นจากเงินลงทุน (154,266.03)
รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน 54,478,958.69
รายการกาํไรสุทธิที"เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ 20,390,146.60
รายการขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ (3,561,816.17)
รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี"ยน (3,002,647.32)

การเพิ"มขึ!นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 99,927,570.42

การเพิ"มขึ!น(ลดลง)ของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ"มแรก 898,092,845.23      
มูลค่าหน่วยลงทุนที"ขายในระหวา่งงวด 2,071,520,010.65   
มูลค่าหน่วยลงทุนที"รับซื!อคืนในระหวา่งงงวด (1,275,085,607.22)

การเพิ"มขึ!นสุทธิของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,694,527,248.66

การเพิ"มขึ!นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด 1,794,454,819.08
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                          
สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 1,794,454,819.08

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี"ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเริ"มแรก 89,809,284.3191
บวก :  หน่วยลงทุนที"ขายในระหวา่งงวด 203,900,188.5030
หกั   :  หน่วยลงทุนที"รับซื!อคืนในระหวา่งงวด (124,235,797.6496)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 169,473,675.1725  

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคมั พลสั

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั"งกองทุน) ถึงวนัที! 30 เมษายน 2562

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!              
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(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิ"มขึ!นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 99,927,570.42
ปรับกระทบการเพิ"มขึ!นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน
   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื!อเงินลงทุน (2,296,018,724.14)
การขายเงินลงทุน 552,489,360.68
การเพิ"มขึ!นในลูกหนี!จากดอกเบี!ยและเงินปันผล (3,346,006.91)
การเพิ"มขึ!นในเจา้หนี!จากการรับซื!อคืนหน่วยลงทุน 83,642,790.16
การเพิ"มขึ!นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,574,576.60
การเพิ"มขึ!นในหนี! สินอื"น 128,777.91
รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ!นจากเงินลงทุน 154,266.03
รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน (54,478,958.69)
รายการขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ 3,561,816.17

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,612,364,531.77)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การออกจาํหน่ายหน่วยลงทุนเริ"มแรก 898,092,845.23      
การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 2,071,520,010.65   
การรับซื!อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (1,275,085,607.22)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,694,527,248.66

เงินฝากธนาคารเพิ"มขึ!นสุทธิ 82,162,716.89
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด -                          
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 82,162,716.89        

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคมั พลสั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั"งกองทุน) ถึงวนัที! 30 เมษายน 2562

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!              
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(หน่วย : บาท)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ"มแรก 10.0000         
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.1728
รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ!นจากเงินลงทุน ** (0.0009)
รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน ** 0.3322
รายการกาํไรสุทธิที"เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ ** 0.1243
รายการขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากตราสารอนุพนัธ์ ** (0.0217)
รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี"ยน ** (0.0183)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั!งสิ!น 0.5884
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.5884

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี"ยระหวา่งงวด (%) 5.41

อตัราส่วนทางการเงินที!สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ!มเติมที!สําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 1,794,455      
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี"ยระหวา่งงวด (%) 1.00               
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี"ยระหวา่งงวด (%) 2.72               
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกัของการซื!อขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี"ยระหวา่งงวด (%) *** 159.26           

ขอ้มูลเพิ"มเติม
* คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที"จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี"ยระหวา่งงวด
** ขอ้มูลต่อหน่วยที"รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี"ยนแปลงโดยรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

ที"เกิดขึ!นในระหวา่งงวด เนื"องจากช่วงเวลาของรายการซื!อขายหน่วยลงทุนนั!นขึ!นอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทุน
ในระหวา่งงวด

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั#วสัญญาใชเ้งินและการซื!อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื!อหรือขายเงินลงทุนอยา่ง
แทจ้ริง ซึ" งไม่รวมถึงการซื!อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื!อคืน

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วันที! 11 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั"งกองทุน) ถึงวันที! 30 เมษายน 2562

ข้อมูลทางการเงินที!สําคัญ

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อนิคัม พลสั

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!            



 
10 

 

กองทุนเปิด ทสิโก้ โกลบอล อนิคมั พลสั 

   หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั!งแต่วนัที" 11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบยีนจดัตั!งกองทุน) 
ถึงวนัที" 30 เมษายน 2562 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด ทิสโก ้โกลบอล อินคมั พลสั  

กองทุนเปิด ทิสโก ้โกลบอล อินคมั พลสั (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เมื!อวนัที! 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีเงินทุนโครงการจาํนวน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วย 
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน 
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

- ชนิดหน่วยลงทุน A  หมายถึง หน่วยลงทุนที!มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน 

- ชนิดหน่วยลงทุน D  หมายถึง หน่วยลงทุนที!มีการจ่ายเงินปันผล 

- ชนิดหน่วยลงทุน R  หมายถึง หน่วยลงทุนที!มีการรับซื"อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

ปัจจุบนับริษทัจดัการเปิดใหบ้ริการหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A และชนิดหน่วยลงทุน R 

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื"อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาสิ"นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั!วโลก ซึ! งกองทุน
รวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดงักล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
หลายประเภท เช่น ตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี"  และ/หรือตราสารกึ!งหนี" กึ!งทุน เป็นตน้ นอกจากนี"  กองทุนอาจลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื!อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนโครงสร้างพื"นฐาน ทั"งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ ทั"งนี"  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวรวมกนัโดยเฉลี!ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื"อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื!อป้องกนัความเสี!ยงจาก อตัราแลกเปลี!ยนของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ"นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหเ้ฉพาะชนิดหน่วยลงทุน D ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที!กาํหนดในหนงัสือชี"ชวน 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี" จดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที!ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยที์!เกี!ยวขอ้ง นอกจากนี"  งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ"นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที!กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที! 106 เรื!อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที!ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ"นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผย
เป็นอยา่งอื!นในนโยบายการบญัชี  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ"นจากงบการเงินตามกฎหมายที!เป็นภาษาไทย ในกรณีที!มีความหมายขดัแยง้กนัหรือ      
มีความแตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เริ!มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กองทุนไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบัญชี ที!ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ! งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงั
วนัที! 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ"น
เพื!อให้มีเนื"อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี"ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุน  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ! งยงัไม่มีผลบงัคบั
ในปัจจุบันและกองทุนไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัที!มีผล
บงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของกองทุนไดป้ระเมินในเบื"องตน้ถึงผลกระทบที!อาจเกิดขึ"นต่องบการเงินของกองทุนจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี"  ซึ! งคาดว่าไม่มีผลกระทบที!มี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที!ถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงิน ซึ! งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที!เริ! มตน้ในหรือหลงัวนัที!  1 มกราคม 2563 และเกี!ยวขอ้งกับการดาํเนินงานของกองทุน ซึ! งกองทุนไม่ได้นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใช้ โดยหลกัการสําคญัของ
มาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี"  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 7 เรื!อง  การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื!องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง  เครื!องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 32 เรื!อง  การแสดงรายการสาํหรับเครื!องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง  การป้องกันความเสี! ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 19 เรื!อง  การชาํระหนี" สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี" ใหข้อ้กาํหนดเกี!ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเสี!ยง  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที!อาจมีต่องบการเงินในปีที!เริ!มนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงินมาถือปฏิบติั  

4. สรุปนโยบายการบญัชีที!สาํคญั 

4.1 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนรวมบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที!ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

4.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที!ประกาศจ่ายและมีสิทธิที!จะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบี"ยรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที!แทจ้ริง 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที!จาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

4.3 การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที!กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื"อเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงทั"งสิ"นที!กองทุนจ่ายเพื!อใหไ้ดม้าซึ!งเงินลงทุนนั"น 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที!มีตลาดซื"อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื"อขายครั" งล่าสุดของ
วนัที!วดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที!ไม่มีตลาดซื"อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อ
หน่วยลงทุนครั" งล่าสุดของวนัที!วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ"นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุน ณ วนัที!วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที!จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนกั 
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4.4 รายการที!เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!
เป็นตวัเงินที!เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที!ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี!ยน ณ วนันั"น และ
สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัที!เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนไดแ้สดงรวมเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที!เกิดขึ"นจริง และยงัไม่
เกิดขึ"นจริงจากเงินลงทุน ซึ! งไดแ้สดงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 

4.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนวดัมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดว้ยราคายุติธรรมและรับรู้การเปลี!ยนแปลงของราคายติุธรรม
ในงบกาํไรขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจากสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินคงคา้ง ณ วนัสิ"นงวด
แสดงเป็นเจา้หนี" ลูกหนี"จากตราสารอนุพนัธ์ในงบดุล 

4.6 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที!ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั"งแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั"งหมดที!มีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มหรือฝ่ายบริหาร ซึ!งประกอบดว้ย
บุคคลที! รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที!กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื!อให้กองทุนบรรลุ
วตัถุประสงคที์!วางไว ้

นอกจากนี"  บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที!มีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใตอ้าํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุน หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัของกองทุน 

4.7 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ! งของราคาขายหรือราคารับซื"อคืนของหน่วยลงทุนซึ! งเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที!ยงัไม่ได้
แบ่งสรร ณ วนัที!เกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.8 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที! รับรองทั!วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั" งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที!เกี!ยวขอ้งกับสินทรัพย ์หนี" สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี" สินที!อาจเกิดขึ"น ซึ!งผลที!เกิดขึ"นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที!ประมาณไว ้ 
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5. ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดด้งันี"   

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   

ชนิดหน่วยลงทุน A  ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A 

ชนิดหน่วยลงทุน D  ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D 

ชนิดหน่วยลงทุน R  ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน R 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์   

ชนิดหน่วยลงทุน A  ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A 

ชนิดหน่วยลงทุน D  ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D 

ชนิดหน่วยลงทุน R  ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน R 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   

ชนิดหน่วยลงทุน A  ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A 

ชนิดหน่วยลงทุน D  ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D 

ชนิดหน่วยลงทุน R  ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน R 

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ!มแลว้ บริษัทจัดการคาํนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวนัที! มีการคาํนวณมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิโดยใชม้ลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียม  

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

ธนาคาร   เงินตน้ (บาท) 
อตัราดอกเบี"ย
(ร้อยละต่อปี) 

     

บญัชีกระแสรายวนั     

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)   6,111,979.21 0.75 

LGT Bank (Singapore) Limited     

- สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   2,632,082.95 - 
     

บญัชีออมทรัพย ์     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   72,576,814.69 0.37 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   841,840.04 0.375 

รวม   82,162,716.89  
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7. รายการธุรกิจกบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจที!สาํคญักบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั ซึ! งประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัที!มีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย
และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอื!นที!บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที!สาํคญัดงักล่าว
สําหรับรอบระยะเวลาตั" งแต่วนัที!  11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั" งกองทุน) ถึงวนัที!  30 เมษายน 2562 มี
ดงัต่อไปนี"   

   (หน่วย : บาท)  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   14,427,507.41  ตามเกณฑที์!ระบุในหนงัสือชี"ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   3,077,868.26  ตามเกณฑที์!ระบุในหนงัสือชี"ชวน 
      

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)      

รายไดด้อกเบี"ย   64,221.44  ราคาตลาด 
      

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั     

รายไดค่้านายหนา้   236,410.23  ราคาตลาด 
      

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที!มีสาระสาํคญักบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัดงันี"  

  (หน่วย : บาท) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  1,224,168.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย  261,155.85 
   

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร  6,111,979.21 

ลูกหนี"จากดอกเบี"ย  9,402.96 
   

8. ขอ้มูลเกี!ยวกบัการซื"อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้"อขายเงินลงทุนสําหรับสําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที!  11 พฤษภาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจัดตั"ง
กองทุน) ถึงวนัที! 30 เมษายน 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั#วสญัญาใชเ้งิน และใบรับฝากเงิน เป็นจาํนวนเงิน 2,848.66 
ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 154.18 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี!ยระหวา่งงวด 
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9. ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 กองทุนมีสญัญาอนุพนัธ์คงเหลือดงันี"  

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวนเงิน 45.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เพื!อแลกกบัเงินบาทจาํนวน 1,436.94 ลา้นบาท 

10. เครื!องมือทางการเงิน 

กองทุนมีเครื!องมือทางการเงินที!สาํคญัที!แสดงในงบดุลประกอบดว้ย สินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงิน กองทุนมีความเสี!ยง
ที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี!ยงดงันี"  

10.1 ความเสี!ยงดา้นอตัราดอกเบี"ย 

ความเสี!ยงด้านอตัราดอกเบี" ยคือความเสี!ยงที!เกิดจากการเปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี" ยในตลาด ซึ! งอาจทาํให้
เกิดการเปลี!ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี" สิน
ทางการเงิน 

เนื!องจากเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญคื่อ หน่วยลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ!งผลตอบแทนจากการลงทุน
ไดแ้ก่ กาํไรส่วนเกินทุน ดงันั"นกองทุนจึงคาดวา่ความเสี!ยงดา้นอตัราดอกเบี"ยอยูใ่นระดบัตํ!า 

ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 สินทรัพยท์างการเงินที!สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี"ยไดด้งันี"  

 (หน่วย : บาท) 
 อตัราดอกเบี"ย   

 ปรับขึ"นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี"ย รวม 
    

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุน - 1,797,854,056.12 1,797,854,056.12 
เงินฝากธนาคาร 79,530,633.94 2,632,082.95 82,162,716.89 
    

10.2 ความเสี!ยงดา้นอตัราแลกเปลี!ยน 

กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื"อขายอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า เพื!อป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนสําหรับเงิน
ลงทุนทั" งหมดที!ลงทุนในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม การเขา้ทําธุรกรรมสัญญาดังกล่าวโดยมีวตัถุประสงค์เพื!อ
ป้องกนัความเสี!ยงดา้นอตัราแลกเปลี!ยนจากการลงทุน (Hedging) 

กองทุนไดล้งทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ และใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ! งอาจส่งผลให้การลงทุน
ตอ้งประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนในขณะนั"น รวมถึงการรับผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม
ไปดว้ย 
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ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 กองทุนมีบญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี"  

 (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
   

รายการ   
เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  50,445,872.76 
เงินฝากธนาคาร  82,450.99 
   

กองทุนไดมี้การทาํสัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื!อป้องกนัความเสี!ยงอตัราแลกเปลี!ยนของเงินลงทุน
ที!เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

10.3 ความเสี!ยงจากการไปลงทุนต่างประเทศ 

ความเสี!ยงจากการไปลงทุนต่างประเทศ คือ ความเสี!ยงในเรื!องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี!ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที!กองทุนลงทุน 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนอาจไดรั้บผลกระทบหากมีการเปลี!ยนแปลงทาง
การเมือง ขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 

10.4 ความเสี!ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี!ยงที!กองทุนอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเนื!องมาจากการที!กองทุนไม่
สามารถเปลี!ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลา
ที!กองทุนจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้มื!อครบกาํหนด 

วนัที!ที!ครบกาํหนดของเครื!องมือทางการเงินที!สาํคญันบัจากวนัที!ในงบดุล ณ วนัที! 30 เมษายน 2562 มีดงันี"  

     (หน่วย : บาท) 

  ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  
  ระยะเวลา เมื!อทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

      

สินทรัพยท์างการเงิน      

เงินลงทุน 1,797,854,056.12 - - 1,797,854,056.12 
เงินฝากธนาคาร  - 82,162,716.89 - 82,162,716.89 
ลูกหนี"จากตราสารอนุพนัธ ์  - - 524,988.90 524,988.90 
      

หนี" สินทางการเงิน      

เจา้หนี"จากตราสารอนุพนัธ ์  - - 4,086,805.07 4,086,805.07 
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10.5 ความเสี!ยงที!เกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  

ความเสี!ยงที!เกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้ คือ ความเสี!ยงที!เกิดจาก
วนัหยดุทาํการของประเทศที!กองทุนลงทุนหรือประเทศที!เกี!ยวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการ
ของประเทศไทย ทาํให้กองทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที!กองทุน
ลงทุน ล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยดุทาํการของประเทศที!
กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยดุทาํการไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความ
ล่าชา้ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื"อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซื"อคืนหน่วยลงทุน 

10.6 ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเสี!ยงที!เกิดจากการเปลี!ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที!มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจยัที!เขา้มากระทบอาจแบ่งออกไดเ้ป็นความเสี!ยงที!เกิดขึ"นกบัตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี!ยงที!เกิด
จากปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซึ! งอาจจะทําให้เกิดการเปลี!ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน 
ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กองทุนไม่สามารถที!จะขจดัความเสี!ยงใหห้มดไปได ้ อยา่งไรก็ตามแนวทางที!ทางกองทุนใชเ้พื!อช่วยลดความเสี!ยง
ในดา้นปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทาํไดโ้ดยการกระจายนํ" าหนกัการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยแ์ละในแต่
ละกลุ่มธุรกิจใหมี้ความเหมาะสม โดยยงัคงมีผลตอบแทนที!ดี และไม่ใหเ้กิดความเสี!ยงมากกวา่ความเสี!ยงของตลาด
มากจนเกินไป แต่สาํหรับความเสี!ยงของตลาด (Market Risk) นั"น กองทุนไม่สามารถขจดัหรือลดลงไดเ้นื!องจากเป็น
ความเสี!ยงขั"นพื"นฐานที!อยูใ่นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี" 

10.7 มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที!ผูซื้"อและผูข้ายตกลงแลกเปลี!ยนสินทรัพยก์นัในขณะที!ทั"งสองฝ่ายมีความรอบรู้ 
และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที!ไม่มีความเกี!ยวขอ้งกัน 
วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมขึ"นอยูก่บัลกัษณะของเครื!องมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาด
ล่าสุด หรือกาํหนดขึ"นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที!เหมาะสม 

เนื!องจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดที!แสดงมูลค่า
ยุติธรรม โดยถือตามราคาที!ซื"อขายกันในตลาด ดงันั" นกองทุน เชื!อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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11. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินนี" ไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื!อวนัที! 28 มิถุนายน 2562 

 
 

 




