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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่
28 กันยายน 2561) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 2.58
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2561

สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

2560

14,553,057.13
839,997.76
13,711,678.38
(7,078,532.90)
14,422,689.29

สรุ ปผลการดําเนินงาน

26,994,192.60
1,623,100.94
25,368,314.00
(7,159,584.09)
26,232,569.62

บาท
2561

รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

6,727.28
6,727.28
336,083.42
180,317.46
81,051.19

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61

11,527.25
11,527.25
789,614.41
10,240,856.12
8,898,750.38

บาท
2561

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน

2560

14,422,689.29
10.6740

2560
26,232,569.62
10.9570
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ มี
การปรับตัวลดลงจาก 10.9570 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2560 มาอยูที่ 10.6740 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือคิดเปน
อัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 2.58

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

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้

-10.88%

-1.60%

-8.27%

-2.58%

6.04%

1.65%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-9.75%

-1.75%

-5.22%

-1.75%

11.05%

6.63%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-9.36%

-0.54%

-6.88%

-0.18%

14.22%

6.25%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี MSCI Korea TRN 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 13.71 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศใน
อัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกาหลี 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)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกาหลี 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)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

222.47

0.91

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

7.18

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

41.77

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.15

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาซื้อเช็ค (Cheque Expense)

3.92

0.02

คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)

21.04

0.08

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

1.70

0.007

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

336.08

1.37

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

600.97

0.002

* 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 0.40 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.47 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.51 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 0.32 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.90
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1

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

คานายหนา
600.97
600.97

รอยละ / ยอดรวม
100.000
100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ เกาหลี 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 เกาหลี อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

14,422,689.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
มูลคายุติธรรม
ความนาเชื่อถือของ
(บาท)
ตราสารหรือผูออก
(หุ
น

/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

13,711,678.38
13,711,678.38

100.00
100.00

95.07
95.07

13,711,678.38

100.00

95.07

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
DB X-TRACKERS MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (2848 HK)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 13,327,337.59 บาท )

5,728

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF (ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 111,366,100.96 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
73.89 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

10

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

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

11

12

13

14

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
2.3, 3
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เทากับ 13,327,337.59 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เทากับ 20,352,453.49 บาท)
เงินฝากธนาคาร
6, 11
ลูกหนี้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เจาหนี้จากการลงทุน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
11
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สนิ
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
หนวยลงทุนทีอ่ อกจําหนาย มูลคาตราไวหนวยละ 10 บาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 1,351,187.1907 หนวย)
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 2,394,128.7408 หนวย)
ขาดทุนสะสม
ยังไมไดจัดสรร
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพยสุทธิ
จํานวนหนวยที่จําหนายแลวทั้งหมด
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.5

2561

2560

13,711,678.38

25,368,314.00

839,997.76

1,623,100.94

1,380.99
14,553,057.13

2,777.66
26,994,192.60

83,535.87

87,898.38

46,420.82
411.15
130,367.84
14,422,689.29

603,805.19
68,925.04
994.37
761,622.98
26,232,569.62

13,511,871.93

23,941,287.39

(7,078,532.90)
7,989,350.26
14,422,689.29

(7,159,584.09)
9,450,866.32
26,232,569.62

1,351,187.1907
10.6740

2,394,128.7408
10.9570

15

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
หมายเหตุ
2.2

รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
2.2
คาธรรมเนียมในการจัดการ
7,11
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
7
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
7,11
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
8
รวมคาใชจาย
คาใชจายสุทธิจากการลงทุน
รายได (คาใชจาย) อื่น
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมรายได (คาใชจาย) อื่น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
2.2
ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
2.2, 12
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสะสมตนป
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสะสมปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

2561

2560

6,727.28
6,727.28

11,527.25
11,527.25

222,472.63
7,178.57
41,766.00
38,000.00
26,666.22
336,083.42
(329,356.14)

600,807.36
16,522.24
96,129.21
40,000.00
36,155.60
789,614.41
(778,087.16)

(0.14)

(0.60)

1,823,417.77

(2,701,200.83)

(1,593,327.76)
230,089.87

2,137,182.85
(564,018.58)

4,811,837.18
(4,631,519.72)
180,317.46
81,051.19

11,542,494.84
(1,301,638.72)
10,240,856.12
8,898,750.38

(7,159,584.09)
81,051.19
(7,078,532.90)

(16,058,334.47)
8,898,750.38
(7,159,584.09)

16

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
คาใชจายสุทธิจากการลงทุน
รายได (คาใชจาย) อื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพยสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงาน

2560

(329,356.14)
230,089.87
4,811,837.18
(4,631,519.72)
81,051.19

(778,087.16)
(564,018.58)
11,542,494.84
(1,301,638.72)
8,898,750.38

22,742,670.27

8,946,055.24

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนทีไ่ ดรับจากผูถือหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนทีข่ ายในระหวางป
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จํานวน 2,274,267.0220 หนวย)
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จํานวน 894,605.5226 หนวย)
หัก หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จํานวน 3,317,208.5721 หนวย)
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จํานวน 7,099,264.3632 หนวย)
หนวยลงทุนทีล่ ดลงสุทธิในระหวางป
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จํานวน 1,042,941.5501 หนวย)
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จํานวน 6,204,658.8406 หนวย)
บวก การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของบัญชีปรับสมดุลในระหวางป
การลดลงสุทธิของทุนทีไ่ ดรับจากผูถือหนวยลงทุน

(33,172,085.73)

(70,992,643.67)

(10,429,415.46)
(1,461,516.06)
(11,890,931.52)

(62,046,588.43)
(1,848,010.10)
(63,894,598.53)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

(11,809,880.33)
26,232,569.62
14,422,689.29

(54,995,848.15)
81,228,417.77
26,232,569.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
บวก รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิ
จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก (ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
ซื้อเงินลงทุน
จําหนายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยคางรับลดลง
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ลดลง)
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
คาใชจายคางจาย (ลดลง)
หนี้สินอื่น (ลดลง)
รายการ (กําไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จําหนายหนวยลงทุน
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสด ณ วันปลายป ประกอบดวย
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

81,051.19

8,898,750.38

(22,009,542.16)
33,846,495.24
1,396.67
(4,362.51)
(603,805.19)
(22,504.22)
(583.22)
(4,811,837.18)
4,631,519.72
11,107,828.34

(5,879,549.47)
70,661,244.38
28.90
(1,597,690.27)
594,454.30
(56,572.36)
(1,567.86)
(11,542,494.84)
1,301,638.72
62,378,241.88

26,541,487.44
(38,432,418.96)
(11,890,931.52)
(783,103.18)
1,623,100.94
839,997.76

9,738,937.07
(73,633,535.60)
(63,894,598.53)
(1,516,356.65)
3,139,457.59
1,623,100.94

136,221.14
703,776.62
839,997.76

147,726.02
1,475,374.92
1,623,100.94

18

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

จํานวนหนวย
หนวยลงทุน - 100.00%
หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ
กองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF **

5,728

2561
ดอลลารฮองกง
มูลคายุติธรรม

3,319,376.00

บาท
มูลคายุติธรรม

13,711,678.38

รวมหนวยลงทุน (ป 2561 ราคาทุน 3,254,475.35 ดอลลารฮองกง, 13,327,337.59 บาท)

13,711,678.38

รวมเงินลงทุน - 100% (ป 2561 ราคาทุน 13,327,337.59 บาท)

13,711,678.38

ขอมูลเพิ่มเติม
** ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR) ไดเปลี่ยนชื่อกองทุนเปน Xtrackers MSCI
Korea Index UCITS ETF

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

กองทุนเปิ ด ทิ สโก้ เกาหลี อิ ควิ ตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

จํานวนหนวย
หนวยลงทุน - 100.00%
หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ
กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)

10,378

2560
ดอลลารฮองกง
มูลคายุติธรรม

5,941,405.00

บาท
มูลคายุติธรรม

25,368,314.00

รวมหนวยลงทุน (ป 2560 ราคาทุน 4,819,955.44 ดอลลารฮองกง, 20,352,453.49 บาท)

25,368,314.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ป 2560 ราคาทุน 20,352,453.49 บาท)

25,368,314.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561

2560

สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่

2559

3 ตุลาคม 2557
(วันจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุน) ถึงวันที่
30 กันยายน 2558
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตน ป

10.9570

9.4465

8.9547

10.0000

คาใชจายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(0.1537)

(0.1374)

(0.1221)

(0.1319)

คาใชจายอืน่

(0.0725)

(0.0960)

(0.5115)

(0.3362)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเี่ กิดขึ้นจากเงินลงทุน

(1.5160)

1.9656

(0.2894)

(0.2096)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน

1.4592

(0.2217)

1.4148

(0.3676)

รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิน้

(0.2830)

1.5105

0.4918

(1.0453)

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป

10.6740

10.9570

9.4465

8.9547

0.33

15.82

4.42

(10.86)

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)

1.37

1.40

1.33

1.38

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)

0.03

0.02

0.01

0.02

263.80

266.63

81.72

251.39

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท)

24,449,647.83

56,261,388.93

102,532,633.74

189,660,310.15

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท)

14,422,689.29

26,232,569.62

81,228,417.77

130,165,910.46

1,351,187.1907

2,394,128.7408

8,598,787.5814

14,535,965.8691

รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุน

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ตอมูลคาสินทรัพยสทุ ธิถวั เฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํ คัญ

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป * (%)

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือปลายป (หนวย)

ขอมูลเพิ่มเติม :* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป ไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการ
ซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่มีอยู
ในระหวางป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2561
1. ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ (TISCO Korea Equity Fund : TISCOKOR) เปนกองทุนรวมหนวย
ลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีลักษณะของ
กองทุนดังนี้
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จํานวน 1,000 ลานบาท แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน
หนวยลงทุนละ 10 บาท
อายุของโครงการ
: ไมกําหนดอายุโครงการ
นโยบายจายเงินปนผล
: กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผล
กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF (เดิมชื่อ
กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง
(Hong Kong Stock Exchange Limited, “HKD”) เพียงแหงเดียวในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวบริหารจัดการโดย Deutsche
Asset
Management S.A.
ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR) ไดเปลี่ยน
ชื่อกองทุนเปน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF
กองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในประเทศไทย สํ าหรั บการดํ าเนิ นการของกองทุ น รอจั งหวะการลงทุ นใน
ตางประเทศ รักษาสภาพคลองของกองทุน หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุน
ในหลักทรัพยที่เสนอขายในประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ไ มขัดต อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้ งนี้ กองทุ นอาจจะลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม กองทุน
จะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําขึ้นและนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การ
บัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
2.2 การรับรูร ายไดและคาใชจาย
2.2.1 รายไดจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑสิทธิ ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย
ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
2.2.2 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
2.3 เงินลงทุนและการวัดมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อให
ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF แสดงตามมูลคา
ยุติธรรม คํานวณโดยใชราคาปดที่ประกาศจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฮองกง
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่นๆ แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยจะพิจารณาจากมูลคาที่เปนตัวแทนที่
ดีที่สุดของมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยนั้น
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นใน
งบกําไรขาดทุน
2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ตางประเทศโดยใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ประกาศจากระบบแอสเพน (Aspen)
เปนเกณฑในการคํานวณ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการแปลงคาไดบันทึก
เปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน
2.5 สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน โดยการหารมูลคาสินทรัพยสุทธิดวยจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่คํานวณมูลคาตอหนวย โดยทําการคํานวณทุกวันทําการ
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วันที่ 30 กันยายน 2561
2.6 การใชประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการ
ประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน
รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของ
กองทุน ตั้งแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝาย
บริหาร ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจ
เพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้รวมถึงคูส มรสหรือบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
กองทุน หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู
ภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน
2.8 บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนของกําไรสะสมที่ยัง
ไมไดแบงสรร ณ วันที่เกิดรายการของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับ
สมดุล
2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม 2559 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ผูบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับที่ออกใหมดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปปจจุบัน

24

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
2560 จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ผูบริหารของกองทุนเชื่อ
วามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
3. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบดวย
บาท
2561
ราคาทุน
หนวยลงทุนในกองทุนตางประเทศ
- หนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ
กองทุน Xtrackers MSCI Korea Index
UCITS ETF
รวมเงินลงทุน

13,327,337.59
13,327,337.59

2560
มูลคายุติธรรม

13,711,678.38
13,711,678.38

ราคาทุน

20,352,453.49
20,352,453.49

มูลคายุติธรรม

25,368,314.00
25,368,314.00

4. ขอมูลของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF
ชื่อกองทุน
: Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF
(ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index
UCITS ETF (DR) ไดเปลี่ยนชื่อกองทุนเปน Xtrackers MSCI Korea Index
UCITS ETF)
ประเภท
: กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง ทั้งนี้ กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ จะลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง (Hong Kong Stock Exchange Limited, “HKD”)
นโยบายการลงทุน : มี น โยบายการลงทุ น ในตราสารทุ น เพื่ อ ให ไ ด รั บ ผลตอบแทนใกล เ คี ย งกั บ
ผลตอบแทนของดัชนี MSCI Total Return Net Korea
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน
และนายทะเบียน
: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
บริษัทจัดการ
: Deutsche Asset Management S.A.

25

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ขอมูลเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้
จํานวนหนวยลงทุนในกองทุนหลัก
มูลคาเงินลงทุนในหนวยลงทุน (ราคาทุน)
มูลคาเงินลงทุนในหนวยลงทุน (มูลคายุติธรรม)
อัตราสวนของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนตอ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนคิดเปน
มูลคายุติธรรมตอหนวยของหนวยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสทุ ธิตอหนวยของหนวยลงทุน

2561

2560

: หนวย
: ดอลลารฮองกง
: ดอลลารฮองกง

5,728
3,254,475.35
3,319,376.00

10,378
4,819,955.44
5,941,405.00

: รอยละ
: ดอลลารฮองกง
: ดอลลารฮองกง

95.07
579.50
577.40

96.71
572.50
569.72

5. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนโดยไมรวมเงินฝากธนาคาร
และตั๋วสัญญาใชเงินยอดซื้อเปนจํานวน 22.01 บาท และ 5.88 ลานบาท ตามลําดับ และยอดขายเปนจํานวนเงิน
29.03 และ 59.12 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ โดยยอด
ซื้อคิดเปนอัตรารอยละ 90.02 และรอยละ 10.45 ตามลําดับ และยอดขายคิดเปนรอยละ 118.75 และรอยละ
105.08 ตามลําดับ ของมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป
6. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้
2561

2560

อัตราดอกเบีย้

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย้

จํานวนเงิน

%

บาท

%

บาท

ประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

0.750

136,221.14

0.750

147,726.02

0.375

703,776.62

0.375

1,475,374.92

ประเภทออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รวม

839,997.76

1,623,100.94
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
7. คาธรรมเนียมในการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตรารอยละ 1.0700 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมในการจัดการเปนอัตรา
รอยละ 0.5350 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคิดในอัตรารอยละ 0.029425 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนคิดในอัตรารอยละ 0.171200 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะคํานวณทุกวันโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนในแตละวันเปนฐาน
ในการคํานวณ
8. คาใชจายในการดําเนินโครงการ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ ไดแก คาใชจายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
เชน คาจัดทําหนังสือชี้ชวน คาประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ คาไปรษณียากร คาจัดทํารายงานเสนอผูถือหนวย
ตลอดจนคาใชจายตางๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
9. ขาดทุนสะสมตนป
ขาดทุนสะสมตนปสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบดวย
บาท
ขาดทุนสะสมตนป
คาใชจายสุทธิจากการลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
ขาดทุนสะสมตนปทั้งสิ้น

2561

2560

(16,804,257.87)
4,628,813.27
5,015,860.51
(7,159,584.09)

(15,462,152.13)
(6,913,681.57)
6,317,499.23
(16,058,334.47)

10. เครื่องมือทางการเงิน
10.1 นโยบายการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน การวัดมูลคา การรับรูรายไดและคาใชจายของเครื่องมือทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินจากการลงทุน
โดยใชนโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน
10.3 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจัดอยูในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยไดดังนี้
บาท
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

839,997.76

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

-

13,711,678.38
-

รวม

13,711,678.38
839,997.76

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยไดดังนี้
บาท

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

1,623,100.94

-

ไมมีดอกเบี้ย

25,368,314.00
-

รวม

25,368,314.00
1,623,100.94

10.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฎิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร ซึ่งเปนไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้
ดังกลาว
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
10.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทาง
การเงินในตางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงิน
กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินในตางประเทศ และกองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปน
อัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ทั้งจํานวน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนมีสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ดังนี้
จํานวน
รายการ
2561
2560
เงินลงทุน
สกุลเงิน - ดอลลารฮองกง
3,319,376.00
5,941,405.00
กองทุนไดแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศดังกลาวขางตนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยที่ประกาศโดยแอสเพนสําหรับป 2561 ในอัตรา 1 ดอลลารฮองกง เทากับ 4.13080 บาท (ป 2560
ใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยแอสเพนในอัตรา : 1 ดอลลารฮองกง เทากับ 4.26975 บาท)
ในระหวา งป กองทุน ไดทํา ธุร กรรมซื้อ ขายหรือ แลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศลว งหนา
เพื่อ ปอ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นของเงิน ลงทุน ในตราสารทางการเงิน ในตา งประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ
มูลคาสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ
ระยะเวลาครบกําหนด
มูลคาซื้อลวงหนา
มูลคายุติธรรมจํานวน

:
:
:
:
:

ฉบับ
ดอลลารฮองกง
วัน
บาท
บาท

2561
1
1,630,000.00
60
6,643,391.00
6,726,926.87

2560
1
3,180,000.00
62
13,502,280.00
13,590,178.38

29

กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
10.6 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลัก
กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้ มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
ของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF (เดิมชื่อ กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea
Index UCITS ETF (DR)) โดยมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดังกลาวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ชวงเวลาตางๆ ไดตามระดับราคาของหลักทรัพยและทรัพยสินอืน่ ที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจไดรับผลกระทบทั้ง
ทางดานบวกหรือลบจากปจจัยความเสี่ยงตางๆ อาทิ
- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Currency Risk) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของประเทศที่มีหลักทรัพยถูกนํามาใชในการคํานวณดัชนีอางอิง อาจมี
ความผันผวนไมแนนอนและ/หรืออาจไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราไดอยางเสรี
- ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) การลงทุนในหลักทรัพยของประเทศ
ตางๆ ยอมไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของ อันไดแก ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุน เปนตน
- ลักษณะของตลาด (Market Characteristics) ตลาดของกลุมประเทศที่เกิดใหม (emerging
markets) ยังอยูในชวงเริ่มแรกของการพัฒนา จึงอาจมีปริมาณการซื้อขายและสภาพคลองที่
นอย อีกทั้งยังมีความผันผวนของการลงทุนมากกวาการลงทุนในตลาดของกลุมประเทศที่
พัฒนาแลวระบบการตรวจสอบยังมีไมมากนัก การชําระราคาหลักทรัพยอาจมีความลาชาและ
อาจมีความไมแนนอนในระบบการปฏิบัติงาน
10.7 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก
การที่กองทุนไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตาม
ความตองการและทันตอเวลาที่กองทุนตองการใชเงินสดไปชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Xtrackers MSCI Korea Index UCITS ETF (เดิมชื่อ
กองทุน DB X-Trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)) ซึ่งเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฮองกง จึงซื้อขายไดงายและมีสภาพคลองสูง กองทุนจึงมีความเสี่ยงดานนี้อยูใน
เกณฑต่ํา
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 มีดังนี้
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : ลานบาท)
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

13.71
-

0.84

-

-

-

13.71
0.84

-

-

0.08

-

-

0.08

ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 มีดังนี้
ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน

ระยะเวลาครบกําหนด (หนวย : ลานบาท)
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

25.37
-

1.62

-

-

-

25.37
1.62

-

-

0.09

-

-

0.09

-

-

0.60

-

-

0.60

10.8 มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินอื่นและหนี้สิน
ทางการเงินไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
11. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด กองทุนมีรายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ชื่อกิจการที่เกีย่ วของกัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุน
และนายทะเบียน
เปนบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน
เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุน
และนายทะเบียน

กองทุนมีรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการระหวางป
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
รายไดดอกเบี้ยรับ
ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ตามสัญญา
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามสัญญา
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
คานายหนา
ราคาตลาด
ยอดคงเหลือปลายป
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนคางจาย
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

บาท
2561

2560

1,906.15

2,654.53

222,472.63
41,766.00

600,807.36
96,129.21

600.97

2,085.92

136,221.14

147,726.02

6,092.98
1,949.74

24,349.48
3,895.94
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กองทุนเปด ทิสโก เกาหลี อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
12. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บาท
โอนกลับรายการ (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนป
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน

2561
2560
(5,015,860.51) (6,317,499.23)
384,340.79 5,015,860.51
(4,631,519.72) (1,301,638.72)

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันตนปบางสวนเกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ไดขายไปแลวในปซึ่ง
ผลจากการขายนั้นไดปรากฎอยูในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี้แลว
13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกองทุ นในการบริ หารทางการเงินของกองทุนคื อการดํ ารงไว ซึ่ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือ
หนวยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
14. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแลวเมื่อวันที่ 28 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

