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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2 สําหรับระยะเวลา ตั้งแต
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงาน
ฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2 มีผลการดําเนินงานยอนหลังตั้งแตวันที่ 23
กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 1.64
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 *
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

สรุ ปผลการดําเนินงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 23 ก.พ. 61 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ม.ค. 62

บาท
2561
298,723,324.44
5,306,274.02
279,221,542.74
(48,669,315.01)
298,367,156.11

บาท
2561
8,627,468.38
36,584.69
8,664,053.07
3,932,919.25
(53,400,448.83)
(48,669,315.01)

บาท
2561
298,367,156.11
8.6720
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2561 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร
5M#2 มีการปรับตัวลดลงจาก 10.0000 บาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) มาอยูที่ 8.6720 บาท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 13.28

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ไชน่ า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

9.25%

7.28%

-1.64%

-13.28%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

5.74%

2.59%

-5.52%

-11.05%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

9.96%

8.21%

-0.52%

-13.43%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งไดคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาทแลว
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการปองกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคํานวณตาม
สัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 279.22 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณธีรศักดิ์ บุญญาเสถียร
คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 มกราคม 2562

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

3,163.00

1.01

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

85.40

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

506.08

0.16

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

128.40

0.04

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

10.04

0.003

3,932.92

1.25

-

-

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.02 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.09 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 3.31 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.77 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 3.85 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.08
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า อิควิตี ้ ทริกเกอร์ 5M#2
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
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 )







7

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

298,367,156.11

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 325,756,149.36 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ จํานวนหนวย
ความนาเชื่อถือ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ของตราสารหรือ
(บาท)
ผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

628,600 279,221,542.74 100.00
279,221,542.74 100.00

93.58
93.58

279,221,542.74 100.00

93.58

8

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 29,408.21 ลานดอลลารฮองกง
มูลคาหนวยลงทุน
111.72 ดอลลารฮองกง
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

9

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

10

11

12

13

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 325,756,149.36 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

3, 7, 9
5, 6
6
3, 8, 9

279,221,542.74
5,306,274.02
1,471.53
14,194,036.15
298,723,324.44

6

347,482.57
8,685.76
356,168.33
298,367,156.11
344,057,005.11
2,979,466.01
(48,669,315.01)
298,367,156.11
8.6720
34,405,700.5098
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อหลักทรัพย

จํานวนหนวย

มูลคายุติธรรม

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

(บาท)
เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ
กองทุนรวม ETF
Hang Seng China Enterprises Index ETF *
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 325,756,149.36 บาท)

628,600

279,221,542.74
279,221,542.74

100.00
100.00

279,221,542.74

100.00

* กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี Hang Seng China Enterprises

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาธรรมเนียมการทํารายการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
6
3
4, 6
4
4, 6

บาท
8,627,468.38
36,584.69
8,664,053.07
3,163,003.63
85,401.17
506,080.60
40,000.00
3,852.00
134,581.85
3,932,919.25
4,731,133.82

3

8, 9

(3,548,444.50)
(46,534,606.62)
(17,507,080.00)
14,194,036.15
(4,353.86)
(53,400,448.83)
(48,669,315.01)
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวด
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางงวด
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางงวด
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด
สินทรัพยสุทธิตนงวด
สินทรัพยสุทธิปลายงวด

4,731,133.82
(3,548,444.50)
(46,534,606.62)
(17,507,080.00)
14,194,036.15
(4,353.86)
(48,669,315.01)
362,473,872.73
231,493.68
(15,668,895.29)
347,036,471.12
298,367,156.11
298,367,156.11
หนวย

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนเริ่มแรก
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางงวด
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางงวด
หนวยลงทุน ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

36,247,386.9157
26,628.8070
(1,868,315.2129)
34,405,700.5098
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
งบกระแสเงินสด
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
การขายหนวยลงทุนในระหวางงวด
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางงวด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(48,669,315.01)

(353,740,292.02)
24,435,698.16
(1,471.53)
347,482.57
8,685.76
3,548,444.50
46,534,606.62
(14,194,036.15)
(341,730,197.10)
362,473,872.73
231,493.68
(15,668,895.29)
347,036,471.12
5,306,274.02
5,306,274.02
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ **
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ **
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ **
ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด

10.0000
0.1325
(0.0971)
(1.2727)
(0.4788)
0.3882
(0.0001)
(1.3280)
8.6720

อัตราสวนของขาดทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) ***

(15.47)

298,367
1.25
2.75

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางงวด
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางงวด
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปน
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

128.36
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2
กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#2 (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท
(แบง เปน 100 ลา นหนว ยลงทุน มูล คา หนว ยลงทุน ละ 10 บาท) บริษ ัท หลัก ทรัพ ยจ ัด การกองทุน ทิส โก จํา กัด
(“บริษัท จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน และนายทะเบีย นหนวยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหรือเมื่อ
หนวยลงทุนมีมูลคามากกว าหรื อเทากับ 10.50 บาท ณ วั นทําการใด โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง ซึ่งบริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งนี้
กองทุนจะทําสัญญาอนุพันธ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงิน
ไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ
ฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชี
กับผูใชมาตรฐาน
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใชเปนครั้งแรก
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดที่เริ่มใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ ม ดัง กลาวขา งตน กํ า หนดหลัก การเกี่ ยวกับ การจั ด ประเภทและการวั ดมูลค า
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
การดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก
ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกลาว

21

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด
ของวันที่วัดคาเงินลงทุน

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ
วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา
ณ วันสิ้นงวด กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ
วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้
หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบดุล
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
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4.

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

5.

อัตรารอยละ
ไมเกิน 3.00 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.20 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.50 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

เงินฝากธนาคาร
บาท

ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

109,902.88

0.75

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

5,196,371.14

0.375

รวมเงินฝากธนาคาร

5,306,274.02

เงินฝากประเภทออมทรัพย

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว างงวด กองทุนมีร ายการธุรกิจระหวางกันที่สํ าคัญ กับบริษัท จัดการและกิจ การอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
มีดังตอไปนี้
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

3,163,003.63

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

506,080.60

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ

974.85

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

259,041.74

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

41,446.69

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

109,902.88
160.77
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7.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และ
ตั๋วแลกเงิน เปนจํานวนเงิน 381.72 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 121.32 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด

8.

ตราสารอนุพันธ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 61.34 ลานดอลลารฮองกง
เพื่อแลกกับเงินจํานวน 258.50 ลานบาท

9.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้ง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันใน
ตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ
ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)

ดอลลารฮองกง
70,151,760.00

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ
(ดูหมายเหตุ 8)
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ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่อ งจากมีเงินลงทุนในหนวยลงทุนในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาว
อาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng
China Enterprises
10.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 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

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นางดุลยรัตน ทวีผล
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

