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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา
(สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.85
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2561

2560

2,276,056,585.89
63,239,808.05
2,152,618,558.01
51,149,393.03
2,256,915,572.33

2,117,698,639.39
75,417,917.00
1,989,211,146.59
(18,997,805.59)
2,112,871,284.08

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

บาท
2561

2560

60,357,391.97
361,543.66
60,718,935.63
28,279,328.00
37,707,590.99
70,147,198.62

75,233,381.05
332,639.95
75,566,021.00
31,373,245.02
322,624,583.46
366,817,359.44

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61

บาท
2561

2560

2,256,915,572.33
9.6220

2,112,871,284.08
9.5410

3

รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares
อิควิตี้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 9.5410 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2560 มาอยูที่ 9.6220 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือ
คิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.85

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ไชน่ า H-Shares อิควิตี้

-4.99%

0.61%

-6.27%

0.85%

6.31%

3.28%

-0.48%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-4.04%

-1.20%

-1.71%

0.62%

4.66%

5.32%

1.86%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-3.19%

0.74%

-5.06%

3.67%

8.67%

5.61%

1.75%

* 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 30 กันยายน 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 2,152.62 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า H-Shares อิควิตี้

คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

(back-up)
คุณสากล รัตนวรี
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า H-Shares อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กันยายน 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)

5

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า H-Shares อิควิตี้
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่
23,350.24

1.07

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

910.66

0.04

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

3,736.04

0.17

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

282.39

0.014

28,279.33

1.29

205.17

0.009

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)
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))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 40.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 25.37 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC.) เปนจํานวนเงิน 82.24 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 18.85 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 15.29 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 21.92 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 78.72 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.58

6

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

205,174.10

100.000

205,174.10

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า H-Shares อิควิตี ้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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)







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)







8

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,256,915,572.33

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,253,805,796.64 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

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

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

4,673,670 2,152,618,558.01 100.00
2,152,618,558.01 100.00

95.38
95.38

2,152,618,558.01 100.00

95.38

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF (ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 34,417.65 ลานดอลลารฮองกง
มูลคาหนวยลงทุน
111.75 ดอลลารฮองกง
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

10

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

11

12

13

14

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุนป 2561 : 2,253,805,796.64 บาท)
(ราคาทุนป 2560 : 1,991,254,944.20 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

6

7

7

5

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

หนวย : บาท
2560

2,152,618,558.01

1,989,211,146.59

63,239,808.05
63,813.71
46,241,201.22
13,893,204.90
2,276,056,585.89

75,417,917.00
88,721.66
28,309,945.45
24,670,908.69
2,117,698,639.39

16,682,017.73
2,390,137.41
68,858.42
19,141,013.56
2,256,915,572.33

2,469,989.24
28,165.60
2,261,746.17
67,454.30
4,827,355.31
2,112,871,284.08

2,345,568,458.36

2,214,496,080.60

(139,802,279.06)
51,149,393.03
2,256,915,572.33

(82,626,990.93)
(18,997,805.59)
2,112,871,284.08

9.6220
234,556,846.3382

9.5410
221,449,608.5610

15

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จํานวนหนวย
ชื่อหลักทรัพย
เงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
กองทุนรวม ETF จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง :Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828HK) 4,673,670.00
4,673,670.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ

2,152,618,558.01
2,152,618,558.01

100.00
100.00

4,673,670.00

2,152,618,558.01

100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,253,805,796.64 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคายุติธรรม

หนวย : บาท
อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

16

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จํานวนหนวย
ชื่อหลักทรัพย
เงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
กองทุนรวม ETF จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง :4,219,970.00
Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)
4,219,970.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ

1,989,211,146.59
1,989,211,146.59

100.00
100.00

4,219,970.00

1,989,211,146.59

100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,991,254,944.20 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคายุติธรรม

หนวย : บาท
อัตราสวนของ
มูลคายุติธรรม

17

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการลงทุน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8, 9
8
8, 9

2561

หนวย : บาท
2560

60,357,391.97
361,543.66
60,718,935.63

75,233,381.05
332,639.95
75,566,021.00

23,350,240.35
910,659.36
3,736,038.48
40,000.00
242,389.81
28,279,328.00
32,439,607.63

25,970,691.28
1,012,856.91
4,155,310.59
40,000.00
194,386.24
31,373,245.02
44,192,775.98

140,654,181.26
(55,340,528.37)
27,497,097.50
(90,554,729.37)
(8,588,711.80)
24,040,281.77
37,707,590.99
70,147,198.62

(49,840,421.78)
31,096,804.41
105,428,314.50
356,514,059.19
(126,772,032.75)
6,197,859.89
322,624,583.46
366,817,359.44
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561

หนวย : บาท
2560

32,439,607.63
140,654,181.26
(55,340,528.37)
27,497,097.50
(90,554,729.37)
(8,588,711.80)
24,040,281.77
70,147,198.62

44,192,775.98
(49,840,421.78)
31,096,804.41
105,428,314.50
356,514,059.19
(126,772,032.75)
6,197,859.89
366,817,359.44

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับ(ที่รับซื้อคืน)จากผูถือหนวยลงทุนระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายในระหวางป
1,932,498,075.20
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
(1,858,600,985.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
73,897,089.63

1,398,666,210.14
(2,043,545,972.64)
(644,879,762.50)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

144,044,288.25
2,112,871,284.08
2,256,915,572.33

(278,062,403.06)
2,390,933,687.14
2,112,871,284.08

2561

หนวย : หนวย
2560

221,449,608.5610
189,137,380.1025
(176,030,142.3253)
234,556,846.3382

288,100,585.4098
159,438,553.0873
(226,089,529.9361)
221,449,608.5610

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน (มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนตนป
บวก หนวยลงทุนที่จําหนายในระหวางป
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561

หนวย : บาท
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การจําหนายเงินลงทุน
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยคางรับ
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินปนผลคางรับ
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การลดลงในเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
เงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

70,147,198.62

366,817,359.44

(1,439,360,720.84)
1,289,620,618.64
24,907.95
28,309,945.45
(13,893,204.90)
16,653,852.13
128,391.24
1,404.12
(140,654,181.26)
55,340,528.37
(27,497,097.50)
90,554,729.37
8,588,711.80
(24,040,281.77)
(86,075,198.58)

(971,587,713.19)
1,634,890,044.75
(23,252.47)
(28,309,945.45)
(66,449,403.33)
(875,868.99)
(288,811.38)
(1,683.47)
49,840,421.78
(31,096,804.41)
(105,428,314.50)
(356,514,059.19)
126,772,032.75
(6,197,859.89)
611,546,142.45

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหนายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
เงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

1,932,498,075.20
(1,858,600,985.57)
73,897,089.63

1,398,666,210.14
(2,043,545,972.64)
(644,879,762.50)

(12,178,108.95)
75,417,917.00
63,239,808.05

(33,333,620.05)
108,751,537.05
75,417,917.00

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป (หมายเหตุขอ 6)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายได(ขาดทุน)จากการกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)

2561

2560

2559

2558

2557

หนวย : บาท
2556

9.5410

8.2989

8.0105

8.6102

8.1876

7.5806

0.1501
(0.2578)
0.1014
(0.0504)
0.1660
0.0158
(0.0441)
0.0810
9.6220

0.1602
(0.1671)
0.1043
0.3535
1.1955
(0.4251)
0.0208
1.2421
9.5410

0.1638
(0.4023)
0.1117
(0.1867)
0.5148
(0.3606)
0.4477
0.2884
8.2989

0.1412
0.1534
0.1015
(0.0949)
(0.8875)
0.2766
(0.2900)
(0.5997)
8.0105

0.1089
(0.0539)
0.1541
0.1418
0.0717
0.4226
8.6102

0.0033
(1.6909)
0.2207
1.5785
0.4954
0.6070
8.1876

3.21

15.12

4.31

(19.76)

6.04

4.84

2,112,871.28
1.29
3.11

2,390,933.69
1.30
3.40

2,198,144.16
1.30
2.74

1,382,314.16
1.30
2.58

1,363,539.25
1.30
1.34

117.99

68.02

121.58

60.64

252.73

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
2,256,915.57
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
1.30
2.78
อัตราสวนรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) **
123.75

ขอมูลเพิ่มเติม **
ไมนับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2553 มี มู ล ค า โครงการ 3,000 ล า นบาท (แบ ง เป น
300,000,000 หนวย มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีขอ
กําหนดใหกองทุนฯ ลงทุนในตางประเทศโดยมียอดคงคางการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไมเกิน 134
ลานเหรียญสหรัฐ
เมื่ อวั นที่ 23 มิ ถุ นายน 2558 กองทุ นฯ ได จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นครั้ งที่ 1 จํ านวน 1,000 ล านบาท (แบ งเป น
100,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท)
รวมมูลคาโครงการทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท (แบงเปน 400,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท)
กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)
ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียง
กับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment
Management Limited โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน Hang Seng China
Enterprises Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบป บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สําหรับสวนที่เหลือกองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย
หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย า ง ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตรา
สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) ตราสารหนี้
ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร (unrated securities) และ
หลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities)
กองทุนฯ มีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน

2.

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐาน
การบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบ
ที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
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2.2 เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินจึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปน
ภาษาไทย
2.3 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงิน
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกตางจากที่ประมาณการไว
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
สภาวิช าชีพ บั ญชี ไ ดอ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง มีผ ลบัง คั บ ใช สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออก
และปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 กองทุนฯ ไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอนวันถือ
ปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารของกองทุนฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับโดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แทจริง
- เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดตั้งแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
- กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงิน
ลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินลงทุนและการวัดคาเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน
ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จายเพื่อให
ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ตอหนวยลงทุนครั้งลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน
- กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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4.3 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
กองทุนฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ
โดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward exchange contracts (FX))
สินทรัพยและหนี้สินของตราสารอนุพันธแสดงดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณและวัดมูลคายุติธรรมโดย
สถาบันการเงิน กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน
4.4 บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนฯ เพื่อทําใหผูถือหนวยลงทุนมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรับสวนแบงจากกิจการ
ลงทุนเทาเทียมกันไมวาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
5.

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
2561

2560

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

139,592,963.38

95,400,187.40

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

(351,409,054.24) (301,568,632.46)

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

190,216,509.03

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

(17,555,345.60) (122,983,660.10)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

26,902,031.62

(329,612,027.57)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

(28,945,829.23)

97,826,203.52

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม (เริ่มสะสม 27 ต.ค. 53)

22,200,919.45

16,003,059.56

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงานตนปทั้งสิน้

(18,997,805.59)

(385,815,165.03)

159,119,704.62
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6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารประกอบดวย
อัตราดอกเบี้ยตอป (%)
2561

2560

2561

2560

1,619,089.09

6,360,471.33

0.750

0.750

22,760,878.89

69,057,445.67

0.375

0.375

-

-

บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

7.

(บัญชีเงินตราตางประเทศ)

38,859,840.07

รวม

63,239,808.05

75,417,917.00

สินทรัพย(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนฯ มีสินทรัพยตราสารอนุพันธจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินหลายแหงจํานวน 4 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
สัญญา

กองทุนจายให
สถาบันการเงิน

กองทุนไดรับจาก
สถาบันการเงิน

Forward
Contracts

Notional amount
(HKD)

Notional amount
(THB)

อัตรา
แลกเปลี่ยน

วันครบกําหนด

สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ

HKD/THB

130,000,000.00

550,082,000.00

4.23140

6 ธ.ค. 2561

13,669,103.50

HKD/THB

33,000,000.00

138,897,000.00

4.20900

17 ธ.ค. 2561

2,853,943.22

HKD/THB

61,500,000.00

256,073,700.00

4.16380

10 ม.ค. 2562

2,498,314.50

HKD/THB

240,000,000.00

1,016,520,000.00

4.23550

22 ม.ค. 2562

27,219,840.00

รวม

464,500,000.00

1,961,572,700.00

46,241,201.22
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนฯ มีสินทรัพย(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินหลายแหงจํานวน 6 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
สัญญา

กองทุนจายให
สถาบันการเงิน

กองทุนไดรับจาก
สถาบันการเงิน

Forward
Contracts

Notional amount
(HKD)

Notional amount
(THB)

วันครบกําหนด

สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ

HKD/THB

81,000,000.00

354,375,000.00

4.37500

12 ต.ค. 2560

8,416,495.69

HKD/THB

124,000,000.00

541,594,800.00

4.36770

10 ต.ค. 2560

12,046,352.00

HKD/THB

93,500,000.00

403,639,500.00

4.31700

03 พ.ย. 2560

4,208,061.00

รวม

298,500,000.00

1,299,609,300.00

กองทุนจายให
สถาบันการเงิน
Notional amount
(HKD)
30,000,000.00
62,000,000.00
39,200,000.00
131,200,000.00

กองทุนไดรับจาก
สถาบันการเงิน
Notional amount
(THB)
127,860,000.00
264,070,400.00
166,258,960.00
558,189,360.00

สัญญา
Forward
Contracts
HKD/THB
HKD/THB
HKD/THB
รวม

8.

อัตรา
แลกเปลี่ยน

24,670,908.69

อัตรา
แลกเปลี่ยน
4.26200
4.25920

วันครบกําหนด
03 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560

4.24130

14 ธ.ค. 2560

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ
(332,141.62)
(843,014.00)
(1,294,833.62)
(2,469,989.24)

คาใชจาย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนฯ
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน (รอยละตอปของ
มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ) ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ :คาใชจา ย

นโยบายการกําหนดราคา

คาธรรมเนียมการจัดการ

ไมเกินรอยละ 2.1400 ตอป

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

ไมเกินรอยละ 0.0856 ตอป

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกินรอยละ 0.2675 ตอป

คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย :ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

เปนบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและ
นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและ
นายทะเบียน

รายการระหวางกันที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
นโยบายการกําหนดราคา

2561

2560

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

23,350,240.35

25,970,691.28

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

3,736,038.48

4,155,310.59

54,019.56

44,742.45

 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ

ราคาตลาด

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (ในฐานะนายหนาผูคาหลักทรัพย)
มูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ราคาตลาด

176,357,252.93

-

คานายหนา

ราคาตลาด

205,174.10

-
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ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน
2561

2560

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

1,953,095.86

1,847,079.34

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

312,495.35

295,532.69

เงินฝากธนาคาร

1,619,089.09

6,360,471.33

ดอกเบี้ยคางรับ

8,081.13

9,122.56

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

10. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯ ไดซื้อและขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 2,701.55 ลานบาท (ป 2560 : จํานวนเงิน 2,501.07 ลานบาท)
โดยคิดเปนอัตรารอยละ 123.75 (ป 2560 : คิดเปนอัตรารอยละ 103.07) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวางป
11. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็ง
กําไรหรือการคา
11.1 ความเสี่ยงดานการตลาด
ความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ
เชนภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนสภาพคลองในตลาดเงิน การ
ปรับตัวของราคาสินคาที่เปนปจจัยในการผลิตหรือเกิดสงคราม เปนตน อยางไรก็ตาม เงินลงทุนดังกลาวมี
การกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรมเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises จึงชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุน
ในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได
11.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงที่กองทุนไมสามารถจําหนายตราสารนั้นๆไดในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ตองการ
อยางไรก็ตาม กองทุนฯ ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเปน
หลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจึงซื้อขายไดงายทุกวันและมีสภาพคลองสูง กองทุนฯ จึง
มีความเสี่ยงดานนี้อยูในเกณฑต่ํา
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11.3 ความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร
ความเสี่ยงที่ผูออกตราสารไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือเงินตนไดตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตาม กองทุนฯ
จะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติการดําเนินงานที่ดี และมีความมั่นคง นอกจากนี้
ผูจัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของตราสารอยางสม่ําเสมอ
11.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจาก
กองทุนฯ ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลารฮองกง ซึ่งจะทํา
ใหผลตอบแทนที่ไดรับมีความไมแนนอน เนื่องจากตองแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารฮองกงเปนเงินไทย
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมกั บ สถานการณ และหากกองทุ น ฯ ไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งเพื่ อ ป ด ฐานะเงิ น ตรา
ต า งประเทศเป น เงิ น สกุ ล บาท ผู ล งทุ น มี โ อกาสได รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนได
11.5 ความเสี่ยงดานประเทศที่ลงทุน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหรือตรา
สารที่กองทุนฯ ไดพิจารณาลงทุนและอาจสงผลใหกองทุนฯ ไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว อยางไรก็
ตาม ผูจัดการกองทุนฯ จะศึกษาและประเมินปจจัยเสี่ยงตางๆ อยางระมัดระวังรวมทั้งศึกษาขอจํากัดตางๆ
เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการลงทุนของกองทุนฯ
11.6 ความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงโดยระยะเวลาและสัดสวนในการ
ลงทุนเพื่อปองกันความเสี่ยงนั้น จะขึ้นกับการคาดการณแนวโนมในอนาคตของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจไม
สามารถปองกันความเสี่ยงไดทั้งหมด และหากคาดการณผิดอาจทําใหเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่
มากขึ้น อยางไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนการปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เชน จํากัดสัดสวนการลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาเปนรอยละตอขนาดของกองทุนฯ
11.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน
การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
12. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 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 30 กันยายน 2561

