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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนใน
รอบปที่ผานมา
ตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนตางชาติเทขายอีกระลอกหนึ่ง จากการประเมินที่วา
1) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกําไรในเงินดอลลารสหรัฐฯยังคงต่ํากวาระดับสูงสุด
ในชวงที่ผานๆมาอีกคอนขางมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปนี้ เนื่องจากสภาพคลองในตลาด
พันธบัตรที่มีแนวโนมตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุนประเทศพัฒนาแลว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาดหุน
สหรัฐฯ และญี่ปุน มากกวาตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนา (Emerging markets; EM)
ทั้งนี้เราไดปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุนไทยเปน Underweight จาก Neutral โดยประเมินวาตลาดหุนไทยมีแนวโนมปรับ
ฐานลง และ Underperform ตลาดหุน Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุนไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกวาตลาดหุน Asia ex Japan
คอนขางมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยชวยหนุนตลาดหุนไทยในชวงที่ผานมา กําลังลดลงอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนสัญญาณชี้วาแรงซื้อจากภายในประเทศกําลังจะหมดไปเชนกัน
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวา Upside ของราคาน้ํามันดิบเริ่มจํากัด เนื่องจากตลาดไดรับรูถึงความเสี่ยงจากผลกระทบของ
มาตรการคว่ําบาตรอิหรานไปมากแลว โดยเราคาดวาปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานจะลดลงไดอีกไมมากเพียง 4 แสนบารเรลตอวัน
มาที่ระดับ 1.2 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งเปนระดับเดียวกับชวงที่อิหรานเคยถูกคว่ําบาตรในป 2015
ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ํามันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรลในชวง
ปลายปนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความตองการใชน้ํามันดิบโลก (Global oil demand growth) ป 2019 มีแนวโนมถูกปรับลดลง
เนื่องจาก 1) ราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับสูง 2) คาเงิน EM ซึ่งออนคาแรงตั้งแตตนป และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง จาก
ผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 10.40
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเรา
จะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทาน
ในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561*

สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2561

2560

117,258,851.54
8,518,786.52
104,688,746.00
(775,556,877.08)
115,344,904.70

114,951,331.46
3,709,513.10
106,243,490.00
(787,006,518.47)
110,611,339.54

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2561

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึน้
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

3,551,210.44
23,092.31
3,574,302.75
2,254,869.14
10,130,207.78
11,449,641.39

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 61

3,290,138.27
22,320.20
142,029.50
3,454,487.97
2,370,566.88
3,116,370.14
4,200,291.23

บาท
2561

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน

2560

115,344,904.70
3.1436

2560
110,611,339.54
2.8475
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.8475 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาอยูที่ 3.1436 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือคิดเปนอัตรา
การปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.40

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้ง
กองทุน

ทีซีเอ็ม หุ้นทุน

0.09%

1.14%

-3.97%

10.40%

8.95%

5.55%

10.83%

5.39%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.60%

0.33%

-3.82%

9.60%

9.61%

7.06%

10.27%

3.49%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงเปนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2560
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 104.69 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญในอัตรารอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
ขนสงและโลจิสติกส
7.17%
บริการรับเหมากอสราง
1.18%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
9.39%

ธนาคาร 16.60%
วัสดุกอสราง 4.32%

การแพทย 4.95%
อาหารและเครื่องดื่ม
5.21%
สื่อและสิ่งพิมพ
1.65%
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 19.74%

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
7.63%
พาณิชย 13.90%

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 8.26%
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กองทุนเปิ ด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน

คุณอัจฉรา มงคลนาวิน

(back-up)
คุณเอกชัย บุญยะพงศไชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 สิงหาคม 2561

-

-

-

*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 ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

1,868.27

1.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

56.05

0.05

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

162.75

0.14

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

45.00

0.04

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอืน่ ๆ
(Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.)

46.00

0.04

คาซื้อเช็ค (Cheque Expense)

18.95

0.01

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

55.69

0.05

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

2.16

0.002

2,254.87

1.94

674.63

0.58

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.06 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.10 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.46
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

327,479.63

48.542

47,982.42

7.112

44,397.72

6.581

41,940.28

6.217

41,376.93

6.133

36,420.69

5.399

27,361.99

4.056

26,333.55

3.903

18,497.07

2.742

16,226.68

2.405

46,610.44

6.910

674,627.40

100.000
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กองทุนเปิ ด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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)
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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)
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

115,344,904.70

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
BANKING
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
CONSTRUCTION MATERIALS
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
COMMERCE
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (ROBINS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษทั สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)

การจัดอันดับ
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
/เงินตน
(บาท)
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงินลงทุน
สุทธิ

-

30,300
26,900
30,100
120,500
378,900

-

10,000

-

76,600
41,500

-

31,100
97,900
193,900
27,700
36,300

-

34,400
30,500

-

65,500
7,400
176,400
32,800
144,500
13,500

-

254,600

-

35,900
29,100
61,200

17,383,905.00
6,211,500.00
5,675,900.00
2,325,225.00
2,337,700.00
833,580.00
4,520,000.00
4,520,000.00
7,988,625.00
4,596,000.00
3,392,625.00
14,560,290.00
1,803,800.00
6,608,250.00
2,830,940.00
948,725.00
2,368,575.00
8,641,550.00
6,948,800.00
1,692,750.00
20,649,950.00
1,752,125.00
1,672,400.00
9,261,000.00
4,674,000.00
2,153,050.00
1,137,375.00
1,731,280.00
1,731,280.00
5,451,575.00
924,425.00
2,109,750.00
2,417,400.00

16.60
5.93
5.42
2.22
2.23
0.80
4.32
4.32
7.63
4.39
3.24
13.90
1.72
6.31
2.70
0.91
2.26
8.26
6.64
1.62
19.73
1.67
1.60
8.85
4.46
2.06
1.09
1.65
1.65
5.21
0.88
2.02
2.31

15.08
5.39
4.92
2.02
2.03
0.72
3.92
3.92
6.92
3.98
2.94
12.61
1.56
5.73
2.45
0.82
2.05
7.49
6.02
1.47
17.91
1.52
1.45
8.03
4.05
1.87
0.99
1.50
1.50
4.73
0.80
1.83
2.10
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

115,344,904.70

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

HEALTH CARE SERVICES
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
CONSTRUCTION SERVICES
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (STEC)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrants)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS-W4)
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrants)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 96,996,800.04 บาท )

การจัดอันดับ
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
ตราสาร /สถาบัน
-

-

จํานวนหนวย
รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
/เงินตน
(บาท)
สินทรัพย
(หุน/บาท)
เงินลงทุน
สุทธิ
5,190,580.00
4.96
4.50
92,300 1,762,930.00
1.68
1.53
64,200 1,685,250.00
1.61
1.46
9,600 1,742,400.00
1.67
1.51
9,833,016.00
9.39
8.52
55,700 4,595,250.00
4.39
3.98
153,100 1,730,030.00
1.65
1.50
48,800 1,180,960.00
1.13
1.02
578,800 2,326,776.00
2.22
2.02
1,233,000.00
1.18
1.07
54,800 1,233,000.00
1.18
1.07
7,504,975.00
7.17
6.51
95,500 6,374,625.00
6.09
5.53
122,200 1,130,350.00
1.08
0.98
104,688,746.00 100.00
90.76

13,577

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

104,688,746.00

100.00

90.76
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12

13

14

กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 96,996,800.04 บาท
ในป 2561 และ 98,589,468.36 บาท ในป 2560)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

2560

3, 7, 8
6, 7

104,688,746.00
8,518,786.52

106,243,490.00
3,709,513.10

7

442,860.36
3,608,458.66
117,258,851.54

553,133.54
4,445,194.82
114,951,331.46

7

1,616,101.08
291,324.23
6,521.53
1,913,946.84
115,344,904.70

3,870,304.49
178,569.50
285,243.95
5,873.98
4,339,991.92
110,611,339.54

366,915,612.21

388,448,670.12

523,986,169.57
(775,556,877.08)
115,344,904.70

509,169,187.89
(787,006,518.47)
110,611,339.54

3.1436
36,691,561.2126

2.8475
38,844,867.0048

สินทรัพยสุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภันฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

30,300
26,900
30,100
120,500
378,900
10,000
76,600
41,500
31,100
97,900
193,900
27,700
36,300
34,400
30,500
65,500
7,400
176,400
32,800
144,500
13,500

มูลคายุติธรรม
(บาท)

17,383,905.00
6,211,500.00
5,675,900.00
2,325,225.00
2,337,700.00
833,580.00
4,520,000.00
4,520,000.00
7,988,625.00
4,596,000.00
3,392,625.00
14,560,290.00
1,803,800.00
6,608,250.00
2,830,940.00
948,725.00
2,368,575.00
8,641,550.00
6,948,800.00
1,692,750.00
20,649,950.00
1,752,125.00
1,672,400.00
9,261,000.00
4,674,000.00
2,153,050.00
1,137,375.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

16.60
5.93
5.42
2.22
2.23
0.80
4.32
4.32
7.63
4.39
3.24
13.90
1.72
6.31
2.70
0.91
2.26
8.26
6.64
1.62
19.74
1.67
1.60
8.85
4.47
2.06
1.09
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพยไมจดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 96,996,800.04 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

254,600
35,900
29,100
61,200
92,300
64,200
9,600
55,700
153,100
48,800
578,800
54,800
95,500
122,200

13,577

มูลคายุติธรรม
(บาท)
1,731,280.00
1,731,280.00
5,451,575.00
924,425.00
2,109,750.00
2,417,400.00
5,190,580.00
1,762,930.00
1,685,250.00
1,742,400.00
9,833,016.00
4,595,250.00
1,730,030.00
1,180,960.00
2,326,776.00
1,233,000.00
1,233,000.00
7,504,975.00
6,374,625.00
1,130,350.00
104,688,746.00

104,688,746.00

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน
1.65
1.65
5.21
0.88
2.02
2.31
4.95
1.68
1.61
1.66
9.39
4.39
1.65
1.13
2.22
1.18
1.18
7.17
6.09
1.08
100.00

100.00
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย
หุนสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภันฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พาณิชย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จํานวนหนวย

32,200
24,500
43,900
149,900
33,600
46,600
11,000
112,000
56,500
89,900
39,800
41,600
45,500
38,800
93,600
55,100
7,100
19,900

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

23,987,855.00
5,940,900.00
4,924,500.00
3,083,975.00
2,803,130.00
5,056,800.00
2,178,550.00

22.58
5.59
4.64
2.90
2.64
4.76
2.05

5,500,000.00
5,500,000.00
8,690,250.00
4,368,000.00
4,322,250.00
7,862,300.00
5,573,800.00
2,288,500.00
10,382,125.00
7,800,000.00
2,582,125.00
1,697,500.00
1,697,500.00
18,717,500.00
1,647,360.00
2,093,800.00
1,661,400.00
7,940,100.00

5.18
5.18
8.18
4.11
4.07
7.40
5.25
2.15
9.77
7.34
2.43
1.60
1.60
17.61
1.55
1.97
1.56
7.47
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื่อหลักทรัพย

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

218,300

มูลคายุติธรรม
(บาท)
3,158,750.00
2,216,090.00
5,494,245.00
5,494,245.00
3,300,110.00
3,300,110.00
1,597,400.00
1,597,400.00
8,898,955.00
1,713,655.00

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

61,400

4,420,800.00

4.16

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)

285,000

2,764,500.00

2.60

4,561,700.00

4.30

109,200

3,139,500.00

2.96

54,700

1,422,200.00

1.34

5,553,550.00

5.23

5,553,550.00
106,243,490.00
106,243,490.00

5.23
100.00
100.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

จํานวนหนวย
36,100
132,700
138,220
157,900
39,200

บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
รวมหุนสามัญ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 98,589,468.36 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

101,900

2.97
2.09
5.17
5.17
3.11
3.11
1.50
1.50
8.37
1.61

19

กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
7

3
5, 7
5
5, 7

2561

2560

3,551,210.44
23,092.31
3,574,302.75

3,290,138.27
22,320.20
142,029.50
3,454,487.97

1,868,272.86
56,048.17
162,755.16
45,000.00
122,792.95
2,254,869.14
1,319,433.61

1,705,820.41
51,174.59
142,151.67
50,000.00
421,420.21
2,370,566.88
1,083,921.09

10,092,283.46
37,924.32
10,130,207.78

7,835,247.89
(4,718,877.75)
3,116,370.14

11,449,641.39

4,200,291.23

3
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การลดลงสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

2560

1,319,433.61
10,092,283.46
37,924.32
11,449,641.39
-

1,083,921.09
7,835,247.89
(4,718,877.75)
4,200,291.23
(12,836,283.24)

162,442.14
(6,878,518.37)
(6,716,076.23)
4,733,565.16
110,611,339.54
115,344,904.70

1,803,795.55
(6,055,168.79)
(4,251,373.24)
(12,887,365.25)
123,498,704.79
110,611,339.54

หนวย
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

38,844,867.0048
53,803.2717
(2,207,109.0639)
36,691,561.2126

40,395,096.1004
664,541.1338
(2,214,770.2294)
38,844,867.0048
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การลดลงในลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การลดลงในเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

11,449,641.39

4,200,291.23

(170,437,453.54)
182,122,405.32
110,273.18
836,736.16
(2,254,203.41)
(178,569.50)
6,080.28
647.55
(10,092,283.46)
(37,924.32)
11,525,349.65

(210,344,752.01)
223,631,444.15
307,040.31
908,916.64
(140,303.56)
88,156.70
(29,169.44)
(1,854.97)
(7,835,247.89)
4,718,877.75
15,503,398.91

162,442.14
(6,878,518.37)
(6,716,076.23)
4,809,273.42
3,709,513.10
8,518,786.52

1,803,795.55
(6,055,168.79)
(12,836,283.24)
(17,087,656.48)
(1,584,257.57)
5,293,770.67
3,709,513.10
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป (%)

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2.8475

3.0572

2.7322

3.8846

3.4727

3.9625

0.0351
0.2600
0.0010
0.2961
3.1436

0.0274
0.2084
(0.1255)
0.1103
(0.3200)
2.8475

0.0440
(0.0613)
0.3423
0.3250
3.0572

0.0059
0.2327
(0.7310)
(0.4924)
(0.6600)
2.7322

0.0166
0.3528
0.2825
0.6519
(0.2400)
3.8846

0.0383
0.8692
(0.6773)
0.2302
(0.7200)
3.4727

9.84

3.95

11.73

(15.68)

18.56

6.28

110,611

123,499

111,892

161,371

150,286

2.23

2.24

2.38

2.35

2.22

3.25

3.84

2.57

2.82

3.20

411.56

279.01

327.05

199.02

164.68

อัตราสวนการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
115,345
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
1.94
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
3.07
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) *** 296.78

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือ
ขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน
กองทุนเปด ทีซีเอ็ม หุนทุน (“กองทุน”) ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ใหจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท
(แบง เปน 150 ลา นหนว ยลงทุน มูล คา หนว ยลงทุน ละ 10 บาท) บริษัท หลัก ทรัพ ยจัด การกองทุน ทิส โก จํา กัด
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดูแลผลประโยชน ทรัพยสินและบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนรวมตราสารทุนประเภทรับ ซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการมี
นโยบายการลงทุนอันมุงมั่นที่จะสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหนวยลงทุนในรูปของเงินปนผล และกําไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย
ของกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยจะเนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง ทั้งในแง
ของมูลคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย นอกจากนี้กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนในหุนจดทะเบียนที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนคอนขางสูง และสวนที่เหลือจะลงทุนใน
ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)
รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)
และฉบับ ใหม ที่อ อกโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี ซึ่งมีผ ลบังคับ ใชสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ม ในหรือ หลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
ขึ้น เพื่อ ใหมีเ นื้อ หาเทา เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหวา งประเทศ โดยสว นใหญเ ปน การ
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ปรับปรุงถ อ ยคํา และคํา ศั พ ท การตี ค วามและการให แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู ใ ช ม าตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน
2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวน
หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วได รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ให มี เ นื้ อ หาเท า เที ย มกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความ
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การแบงปนสวนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายเงินปนผล
การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้ง
ลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน

-

หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดย
ผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับรับรูปนรายไดนับตั้งแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
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กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขาดทุนสะสมตนป
บาท
2561

2560

(564,120,044.15)

(564,120,044.15)

4,258,339.95

4,965,091.09

(110,177,871.81)

(118,013,119.70)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.ย. 41) (116,966,942.46)

(101,202,453.70)

ขาดทุนสะสมตนป

(778,370,526.46)

ขาดทุนสะสมสวนที่ไมสามารถแยกแสดงเปนรายการตางหาก
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.ย. 41)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.ย. 41)

5.

6.

(787,006,518.47)

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ

อัตรารอยละ
1.605 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

0.06955 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

0.140384 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (เดิม 0.13375 ตอป
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560)

เงินฝากธนาคาร
บาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

2561

2560

2561

2560

591,495.55

432,153.19

0.75

0.75

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

7,927,290.97

3,277,359.91

0.375

0.375

รวมเงินฝากธนาคาร

8,518,786.52

3,709,513.10

ธนาคาร
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 มี
ดังตอไปนี้
บาท
2561

2560

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

1,868,272.86

1,705,820.41

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

162,755.16

142,151.67

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

4,050.69

5,590.08

ราคาตลาด

327,479.63

368,969.51

ราคาตลาด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
คานายหนา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2561

2560

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

155,999.47

146,626.31

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

13,644.76

12,218.85

591,495.55

432,153.19

818.76

390.21

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
8.

-

3,024,243.73

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้ อขายเงินลงทุ นสํ าหรั บป สิ้นสุ ดวั นที่ 31 สิ งหาคม 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋ วสัญญาใชเงินและ
ตั๋วแลกเงินเปนจํานวนเงิน 342.47 ลานบาท (ป 2560: จํานวนเงิน 426.14 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 294.36
(ป 2560: รอยละ 400.49) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

9.

การแบงปนสวนทุน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กองทุนไดจายเงินปนผลในอัตรา 0.32 บาทตอหนวย รวมเปนเงิน 12.84 ลานบาท
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10.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสัน้ อีกทั้งสินทรัพยสวนใหญเปน หลักทรัพย
ในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน เชื่อวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ
ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดาน
บวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ ผูออกตราสารวามี
ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กองทุนไดจายเงินปนผลในอัตรา 0.31 บาทตอหนวยลงทุน

12.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
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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 สิงหาคม 2561

