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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 8
ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้
มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล (Class A) มีผลการดําเนินงานยอนหลังตั้งแตวันที่
8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 5.20
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ชนิดหนวยลงทุน A

สรุ ปผลการดําเนินงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
*สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 8 ธ.ค. 60 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พ.ย. 61

บาท
2561
2,306,699,877.85
64,282,393.76
2,229,711,871.95
(150,201,201.43)
2,304,029,435.88

บาท
2561
31,031,801.56
463,102.76
31,494,904.32
30,179,701.90
(151,516,403.85)
(150,201,201.43)

บาท
2561
2,304,029,435.88
9.4801
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนน
เชียล มีการปรับตัวลดลงจาก 10.0000 บาท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) มาอยูที่ 9.4801 บาท ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 5.20

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (Class A)

-4.80%

-4.71%

-0.97%

-5.20%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-1.11%

-3.75%

3.03%

-1.16%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-1.88%

-4.19%

0.52%

-1.71%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี Financial Select Sector 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 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 2,229.71 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุน
ตางประเทศในอัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 พฤศจิกายน 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 ยูเอส ไฟแนนเชียล
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่
25,146.64

1.05

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

678.96

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

4,023.46

0.17

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

330.64

0.015

30,179.70

1.26

1,897.55

0.08

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 38.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 19.01 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 14.29 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 14.97 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 26.09 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 25.68 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เปนจํานวนเงิน 192.60 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.008 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.31
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กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ลําดับที่
1

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

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

1,897,553.17

100.000

1,897,553.17

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,304,029,435.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLF US)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,301,770,795.25 บาท )

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

2,514,180 2,229,711,871.95 100.00
2,229,711,871.95 100.00

96.77
96.77

2,229,711,871.95 100.00

96.77

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
Financial Select Sector SPDR Fund (ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 31,366,813,013.54 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
27.57 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

10

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

11

12

13

14

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน : 2,301,770,795.25 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยมีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยมีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4, 8
6, 7
7

7

(หนวย : บาท)

2,229,711,871.95
64,282,393.76
99,509.69
12,606,102.45
2,306,699,877.85

176,995.34
2,423,589.69
69,856.94
2,670,441.97
2,304,029,435.88

2,430,371,835.38
23,858,801.93
(150,201,201.43)
2,304,029,435.88

9.4801
243,037,183.5439

15

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหนวย
(หนวย)
เงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
หนวยลงทุน
Financial Select Sector SPDR Fund
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,301,770,795.25 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,514,180

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

2,229,711,871.95
2,229,711,871.95

100.00
100.00

2,229,711,871.95

100.00

16

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ
รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถือหนวย มีดังนี้
ประเภทผูถือหนวย
ชนิดหนวยลงทุน A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

4
7

4
5, 7
5
5, 7

31,031,801.56
463,102.76
31,494,904.32

25,146,637.42
678,959.23
4,023,462.00
38,000.00
292,643.25
30,179,701.90
1,315,202.42

4

9

(22,659,922.29)
(72,058,923.30)
(70,026,610.00)
12,606,102.45
622,949.29
(151,516,403.85)

(150,201,201.43)

17

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
(หนวย : บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวด
รายไดสุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

1,315,202.42
(22,659,922.29)
(72,058,923.30)
(70,026,610.00)
12,606,102.45
622,949.29
(150,201,201.43)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางงวด
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางงวด
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

1,638,075,333.26
2,040,834,501.78
(1,224,679,197.73)
2,454,230,637.31

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด
สินทรัพยสุทธิตนงวด
สินทรัพยสุทธิปลายงวด

2,304,029,435.88
2,304,029,435.88
(หนวย : หนวย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

163,807,532.7850
201,439,927.3719
(122,210,276.6130)
243,037,183.5439

18

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
งบกระแสเงินสด
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
(หนวย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้นในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(3,074,857,677.23)
750,426,959.69
(99,509.69)
176,995.34
2,423,589.69
69,856.94
22,659,922.29
72,058,923.30
(12,606,102.45)
(2,389,948,243.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การออกจําหนายหนวยลงทุนเริ่มแรก
การขายหนวยลงทุนในระหวางงวด
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางงวด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,638,075,333.26
2,040,834,501.78
(1,224,679,197.73)
2,454,230,637.31

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(150,201,201.43)

64,282,393.76
64,282,393.76
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กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
(หนวย : บาท)
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:
รายไดจากการลงทุนสุทธิ *
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ **
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ **
รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน **
ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด
อัตราสวนของขาดทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) ***

10.0000
0.0053
(0.0786)
(0.2498)
(0.2427)
0.0437
0.0022
(0.5199)
9.4801
(6.27)

2,304,029
1.26
1.32
167.84

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางงวด
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจาก
การลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวด เนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวนของ
ราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางงวด
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขาย
เงินลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล (“กองทุน”) ไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ปจจุบันมีเงินทุนโครงการจํานวน 4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวย
มูลคาหนวยลงทุนละ 10.00 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ
กองทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ไดแก
- ชนิดหนวยลงทุน A
- ชนิดหนวยลงทุน D
- ชนิดหนวยลงทุน R

หมายถึง หนวยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
หมายถึง หนวยลงทุนที่มีการจายเงินปนผล
หมายถึง หนวยลงทุนที่มีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ปจจุบันบริษัทจัดการเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดหนวยลงทุน A
กองทุนเปนกองทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โครงการ โดยมีนโยบายการ
ลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ “Financial Select
Sector SPDR Fund” (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (“NYSE Arca”) บริหารจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc. โดยกองทุนหลักมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและ คาใชจายทั้งหมด) ใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี Financial Select Sector ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน Financial Select Sector SPDR
Fund ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณของแตละขณะขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลใหเฉพาะชนิดหนวยลงทุน D ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
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งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนแตจะไดเปดเผย
เปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมี
ความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน
ในระหวางงวด กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
ขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะเริ่มมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไมมีผลบังคับ
ในปจจุบันและกองทุนไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันที่มีผล
บังคับใช ผูบริหารของกองทุนไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของกองทุนจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ ม ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน ซึ่งกองทุนไมไดนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช โดยหลักการสําคัญของ
มาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว ประกอบดวยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชี
ปองกันความเสี่ยง
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ปจจุบันฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1

การแบงปนสวนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายปนผลเปนเงินสด

4.2

การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินปนผลรับ รับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จาํ หนายเงินลงทุน
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

4.3

การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุนประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

4.4

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และ
สัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงรวมเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง และยังไม
เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน ซึ่งไดแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน

4.5

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
กองทุนวัดมูลคาสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินดวยราคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลงของราคายุติธรรม
ในงบกําไรขาดทุน กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินคงคาง ณ วันสิ้นงวด
แสดงเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้จากตราสารอนุพันธในงบดุล
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4.6

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ตั้งแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การกองทุ น หรื อ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายหรื อ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ก องทุ น บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู
ภายใตอํานาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญของกองทุน

4.7

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยังไมได
แบงสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.8

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให เป นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

5.

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังนี้
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน D
ชนิดหนวยลงทุน R
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน D
ชนิดหนวยลงทุน R
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน D
ชนิดหนวยลงทุน R

อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 3.00 ตอป
ไมเกิน 3.00 ตอป
ไมเกิน 3.00 ตอป
ไมเกิน 0.20 ตอป
ไมเกิน 0.20 ตอป
ไมเกิน 0.20 ตอป
ไมเกิน 0.50 ตอป
ไมเกิน 0.50 ตอป
ไมเกิน 0.50 ตอป
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คาธรรมเนียมขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน บริษัทจัดการคํานวณคาธรรมเนียม
ข า งต น ทุ ก วั น ที่ มี ก ารคํ า นวณมู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ โ ดยใช มู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ใ นแต ล ะวั น เป น ฐานในการคํ า นวณ
คาธรรมเนียม
6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เงินฝากธนาคารประกอบดวย
ธนาคาร

เงินตน (บาท)

บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- สกุลเงินบาท
- สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
รวม
7.

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

159,506.18

0.75

55,020,568.68
9,102,318.90
64,282,393.76

0.375
-

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งประกอบดวยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผูถือหุนหรือผูถือหนวย
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สําคัญดังกลาว
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มี
ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

25,146,637.42

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

4,023,462.00

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
รายไดดอกเบี้ย

63,651.10

ราคาตลาด

1,897,553.17

ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
คานายหนา
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ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังนี้
(หนวย : บาท)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

2,009,735.21

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

321,557.63

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
8.

159,506.18
9,079.07

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และใบรับฝากเงิน เปนจํานวนเงิน 3,847.94 ลานบาท โดย
คิดเปนอัตรารอยละ 160.72 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด

9.

ตราสารอนุพันธ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวนเงิน 59.75 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงินบาทจํานวน 1,976.85 ลานบาท

10.

เครื่องมือทางการเงิน
กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย สินทรัพยทางการเงิน กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
10.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือ มูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงิน
เนื่องจากเงินเนื่องจากเงินลงทุนของกองทุนสวนใหญคือ หนวยลงทุนในกองทุน Financial Select Sector SPDR Fund
ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนไดแก กําไรสวนเกินทุน ดังนั้นกองทุนจึงคาดวาความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยอยูใน
ระดับต่ํา
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ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

55,180,074.86

2,229,711,871.95
9,102,318.90

2,229,711,871.95
64,282,393.76

10.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไดเขาทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา เพื่อปอ งกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
เงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนในหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม การเขาทําธุรกรรมสัญญาดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (Hedging)
กองทุนเนนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (กองทุน Financial Select Sector SPDR Fund)
และใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจสงผลใหการลงทุนตองประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในขณะนั้น รวมถึงการรับผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้
(หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา)
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร

67,807,434.60
276,809.26

กองทุนไดมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)
10.3 ความเสี่ยงจากการไปลงทุนตางประเทศ
ความเสี่ยงจากการไปลงทุนตางประเทศ คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศตางๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ กองทุนอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑ หรือนโยบายตางๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
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10.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลา
ที่กองทุนจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ไมไดกําหนด
ระยะเวลา
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ

2,229,711,871.95
-

ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม

64,282,393.76
-

12,606,102.45

รวม

2,229,711,871.95
64,282,393.76
12,606,102.45

10.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุน
ลงทุน ลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่
กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปญหาความ
ลาชาในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
10.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคา
ยุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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11.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

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

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

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

