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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทาน
ไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้ ง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น เป ด ทิ ส โก โกลบอล อิ น ฟราสตรั ค เจอร อิ ค วิ ตี้ (Class R) มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 7.79
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2562

2563
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

77,706,684.41
1,132,996.53
73,155,940.97
2,209,905.85
77,543,187.27

สรุ ปผลการดําเนินงาน

160,979,324.61
11,387,912.58
140,778,660.70
7,676,704.24
145,407,466.39

บาท
2563

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

2,798,070.75
6,430.32
2,804,501.07
1,823,322.82
(6,447,976.64)
(5,466,798.39)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน R
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

2562
14,408,884.51
53,337.84
14,462,222.35
7,782,875.74
13,748,765.30
20,428,111.91

บาท
2563

2562

77,543,187.27

145,407,466.39

9.6318

10.4448
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาป บั ญ ชี 2562 ที่ ผ า นมา มู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ต อ หน ว ยของกองทุ น เป ด ทิ ส โก โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ มีการปรับตัวลดลงจาก 10.4448 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาอยูที่ 9.6318 บาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 7.78

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)

-12.19%

-1.09%

8.04%

-12.19%

-7.79%

-1.29%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-10.16%

-5.77%

2.39%

-10.16%

-6.95%

0.28%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-12.40%

-3.19%

8.24%

-12.40%

-7.48%

2.66%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวางดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผล
ตอบแทนในสัดสวน 70% และดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทนในสัดสวน 30%
*** 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 มิถุนายน 2563 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 73.16 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศใน
อัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน

(back-up)
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 2563

1

1

41.85

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

1,511.24

1.61

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

30.23

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

161.20

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.04

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

37.16

0.04

คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)

41.29

0.05

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

3.73

0.004

1,822.85

1.94

98.83

0.11

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.71 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.73 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.18 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.11 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.10
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

98,827.50

100.00

98,827.50

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริ ษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

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 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







8

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

77,543,187.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

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

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 79,591,907.89 บาท )

57,832.314

20,241,570.40

27.67

26.10

607,024.441

52,914,370.57
73,155,940.97

72.33
100.00

68.24
94.34

73,155,940.97

100.00

94.34

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
1. Lazard Global Listed Infrastructure Equity (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,787.09 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
2.82 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

10

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

11

2. First State Global Listed Infrastructure Fund (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,510.9 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
11.34 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

12

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

13

14

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน 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

ผู้ถอื หุ้นใหญ่
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 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบดุล
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ปี 2563 : 79,591,907.89 บาท
(ราคาทุน ปี 2562 : 145,381,555.50 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนีจากตราสารอนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

2563

4, 9, 11

73,155,940.97

140,778,660.70

7, 8, 11

1,132,996.53

11,387,912.58

8

16.87
3,417,730.04
77,706,684.41

1,748.41
5,937,353.02
2,873,649.90
160,979,324.61

6,736.77
155,101.34
2.52
1,656.51
163,497.14
77,543,187.27

15,246,114.28
314,985.81
10,758.13
15,571,858.22
145,407,466.39

80,507,185.03

139,214,515.13

(5,173,903.61)
2,209,905.85
77,543,187.27

(1,483,752.98)
7,676,704.24
145,407,466.39

10, 11

8

5

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยทีคํานวณแยกตามประเภทผูถ้ ือหน่วยมีดงั นี
ชนิดหน่วยลงทุน R
9.6318
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ ือหน่วยมีดงั นี
ชนิดหน่วยลงทุน R
8,050,718.5171
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่ วย : บาท)
2562

10.4448
13,921,451.5278

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
First State Global Listed Infrastructure Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,591,907.89 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

57,832.3140
607,024.4410

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

20,241,570.40
52,914,370.57
73,155,940.97

27.67
72.33
100.00

73,155,940.97

100.00

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
First State Global Listed Infrastructure Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 145,381,555.50 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

84,568.7070
1,187,707.5590

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

32,158,485.64
108,620,175.06
140,778,660.70

22.84
77.16
100.00

140,778,660.70

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

2,798,070.75
6,430.32
2,804,501.07

14,408,884.51
53,337.84
14,462,222.35

1,511,240.78
30,224.78
161,199.05
38,000.00
472.56
82,185.65
1,823,322.82
981,178.25

6,796,750.14
135,935.00
724,986.62
40,000.00
85,203.98
7,782,875.74
6,679,346.61

(2,864,455.38)
(1,833,072.12)
(2,308,303.40)
544,080.14
13,774.12
(6,447,976.64)

(13,795,230.97)
9,225,561.37
(3,417,708.26)
21,535,882.90
200,260.26
13,748,765.30

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ ือหน่วย มีดงั นี
ประเภทผูถ้ ือหน่วย
ชนิดหน่วยลงทุน R
(5,466,798.39)

20,428,111.91

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไรจากอัตราแลกเปลียน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4
8

4
6, 8
6
6, 8

4

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(หน่ วย : บาท)
2563

2562

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิ จากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไรจากอัตราแลกเปลียน
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

981,178.25
(2,864,455.38)
(1,833,072.12)
(2,308,303.40)
544,080.14
13,774.12
(5,466,798.39)

6,679,346.61
(13,795,230.97)
9,225,561.37
(3,417,708.26)
21,535,882.90
200,260.26
20,428,111.91

การเพิมขึน(ลดลง)ของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
การลดลงสุทธิของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

917,179.17
(63,314,659.90)
(62,397,480.73)

804,056.50
(464,807,183.46)
(464,003,126.96)

การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ ปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี

(67,864,279.12)
145,407,466.39
77,543,187.27

(443,575,015.05)
588,982,481.44
145,407,466.39
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13,921,451.5278
90,314.7606
(5,961,047.7713)
8,050,718.5171

59,940,631.5127
81,443.3224
(46,100,623.3073)
13,921,451.5278
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(หน่ วย : บาท)
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิมขึน(ลดลง)สุทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
การซือเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากดอกเบีย
การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากการขายเงินลงทุน
การเพิมขึน(ลดลง)ในเจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิมขึนในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
การลดลงในหนีสิ นอืน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(5,466,798.39)

20,428,111.91

(9,677,995.67)
72,603,187.90
1,731.54
5,937,353.02
(15,239,377.51)
(159,884.47)
2.52
(9,101.62)
2,864,455.38
1,833,072.12
(544,080.14)
52,142,564.68

(7,207,652.82)
439,624,115.95
(845.72)
(5,937,353.02)
10,226,678.64
(589,925.81)
(14,780.07)
13,795,230.97
(9,225,561.37)
(21,535,882.90)
439,562,135.76

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

917,179.17
(63,314,659.90)
(62,397,480.73)

804,056.50
(464,807,183.46)
(464,003,126.96)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

(10,254,916.05)
11,387,912.58
1,132,996.53

(24,440,991.20)
35,828,903.78
11,387,912.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับรอบระยะเวลา
ตังแต่ วันที 9 สิ งหาคม 2560
(วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)

2563
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ มแรก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *
รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์ **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์ **
รายการกําไรจากอัตราแลกเปลียน **
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิ น
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่ วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซื อขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%) ***

2562

ถึงวันที 30 มิถุนายน 2561

10.4448

9.8261

10.0000
-

0.1078
(0.4091)
(0.2618)
(0.3296)
0.0777
0.0020
(0.8130)
9.6318

0.1551
(0.4653)
0.3111
(0.1152)
0.7262
0.0068
0.6187
10.4448

0.1011
(0.1268)
(0.1947)
0.2944
(0.2628)
0.0149
(0.1739)
9.8261

(5.80)

4.82

(1.94)

77,543
1.94
2.98

145,407
1.84
3.41

588,982
1.65
2.68

127.78

275.34

145.40

ข้อมูลเพิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่ วยทีจําหน่ายแล้วถัวเฉลียระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนทีเกิดขึนในระหว่างปี
เนื องจากช่วงเวลาของรายการซือขายหน่วยลงทุนนันขึนอยูก่ บั ความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและการซื อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ ง ซึงไม่รวมถึงการซือ
โดยมีสัญญาขายคืน หรื อการขายโดยมีสัญญาซื อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
กองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ โกลบอล อิน ฟราสตรั คเจอร์ อิ ควิตี (“กองทุ น ”) ได้จดทะเบี ยนกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 9 สิ งหาคม 2560 โดยปั จจุบนั มีเงินทุนโครงการจํานวน 2,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
- ชนิดหน่วยลงทุน A
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
- ชนิดหน่วยลงทุน D
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการจ่ายเงินปันผล
- ชนิดหน่วยลงทุน R
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ปัจจุบนั บริ ษทั จัดการเปิ ดให้บริ การหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน R
กองทุนเป็ นกองทุน ประเภทรับ ซื อคื น หน่ วยลงทุ น ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ด ของโครงการ โดยมี น โยบายการลงทุ น
ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ทีมีนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารของบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจเกียวกับโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทังนี บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวม
อี ที เ อฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่ วนกองทุน ละไม่เกิน ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุน
ซึ งสัด ส่ วนการลงทุ น ในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุน รวมอีที เ อฟต่างประเทศแต่ละกองทุน จะขึ นอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และมีการลงทุนทีส่งผล
ให้มีมูลค่าการลงทุนสุ ทธิ ทีเกียวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน D ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในหนังสื อชีชวน
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกี ยวข้อง นอกจากนี งบการเงิ นได้จดั ทําขึนตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106 เรื อง
“การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กองทุนได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่รวมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มี
เนื อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะเริ มมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งยังไม่มีผลบังคับใน
ปัจจุบนั และกองทุนไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินก่อนวันทีมีผลบังคับ
ใช้ ผูบ้ ริ หารของกองทุ น ได้ป ระเมิน ในเบื องต้น ถึ งผลกระทบที อาจเกิ ด ขึ นต่องบการเงิ นของกองทุน จากการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินในปี ทีถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที
เริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 และเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของกองทุน ซึงกองทุนไม่ได้นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิ บัติก่อนวัน ที มีผลบังคับ ใช้ โดยหลักการสําคัญของมาตรฐาน
ดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 19

เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
เรื อง เครื องมือทางการเงิน
เรื อง การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
เรื อง การป้ อ งกัน ความเสี ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
เรื อง การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี ให้ขอ้ กําหนดเกี ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิน
ตลอดจนการรับ รู้ การวัด มูลค่า การด้อยค่ าและการตัด รายการ รวมถึ งหลักการบัญชี ข องอนุ พนั ธ์และการบัญ ชี
ป้องกันความเสี ยง
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี ทีเริ มนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ
เมือวันที 25 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ได้ออกประกาศให้บ ริ ษ ทั จัดการจัดทํางบการเงิ นของ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สาํ หรับกิ จการที ดําเนิ น
ธุรกิ จเฉพาะด้านการลงทุ นตามที สมาคมบริ ษ ทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. สําหรับ
รอบบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
ปั จจุบ ันฝ่ ายบริ ห ารของกองทุ นอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที อาจมีต่ องบการเงิ น ในปี ที เริ มนําแนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1

การแบ่งปั นส่วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด

4.2

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปันผลรับรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิ ทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบียรับ รับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3

การวัดค่าเงินลงทุน
เงิ นลงทุนจะรับ รู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงิ นลงทุน ณ วันที กองทุนมี สิทธิ ในเงิ นลงทุน ต้น ทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นทีกองทุนจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ดของวันที
วัดค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุ น สุ ท ธิ ที ยังไม่ เกิ ดขึ นจากการปรั บ มู ลค่ าของเงิ น ลงทุ น ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก

4.4

รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี สิ นที
เป็ นตัวเงิ นทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบดุล แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน และ
สัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันทีเกิดรายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
กําไรหรื อขาดทุน จากอัตราแลกเปลี ยนได้แสดงรวมเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุน สุ ท ธิ ทีเกิ ดขึนจริ ง และยัง ไม่
เกิ ดขึนจริ งจากเงินลงทุน ซึ งได้แสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน

4.5

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรมและรับรู ้การเปลียนแปลงของราคายุติธรรมใน
งบกําไรขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินคงค้าง ณ วันสิ นปี แสดงเป็ น
ลูกหนีหรื อเจ้าหนีจากตราสารอนุพนั ธ์ในงบดุล

4.6

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ งประกอบด้วย
บุ ค คลที รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การกองทุ น หรื อ มี ห น้ า ที กําหนดนโยบายหรื อ ตัด สิ น ใจเพื อให้ ก องทุ น บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการที เกียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบุ คคลหรื อกิ จการที มีอาํ นาจควบคุม กองทุ น หรื ออยู่
ภายใต้อาํ นาจการควบคุมของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญของกองทุน

15
4.7

บัญชีปรับสมดุล
ส่วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่ วยลงทุนซึ งเท่ากับ จํานวนต่อหน่ วยของกําไรสะสมที ยังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.8

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ให้เป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ที รั บรองทัวไป ฝ่ ายบริ ห ารต้องใช้การประมาณและตังข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้

4.9

ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 20 สิงหาคม 2562

5.

กําไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี
2563
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ มสะสม 9 สิ งหาคม 2560)
ขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 9 สิ งหาคม 2560)
ขาดทุนสุทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 9 สิ งหาคม 2560)
กําไรสุทธิ ทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์สะสม (เริ มสะสม 9 สิงหาคม 2560)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์สะสม
(เริ มสะสม 9 สิ งหาคม 2560)
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสะสม (เริ มสะสม 9 สิ งหาคม 2560)
กําไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

(หน่วย : บาท)
2562

13,455,630.68
(22,795,063.13)
(4,602,894.80)
17,489,128.86

6,776,284.07
(8,999,832.16)
(13,828,456.17)
20,906,837.12

2,873,649.90
1,256,252.73

(18,662,233.00)
1,055,992.47

7,676,704.24

(12,751,407.67)

16
6.

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุ ปได้ดงั นี
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D
ชนิดหน่วยลงทุน R
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D
ชนิดหน่วยลงทุน R
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D
ชนิดหน่วยลงทุน R

อัตราร้อยละ
ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D
ไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน R
ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D
ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน R
ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D
ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนชนิ ดหน่วยลงทุน R

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว บริ ษทั จัดการคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้นทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์
สุทธิโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม
7.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย
ธนาคาร
บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
LGT Bank (Singapore) Limited
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รวม

2563

เงินต้น (บาท)

2562

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562

198,991.19

397,897.05

0.20

0.75

311,447.31

3,394,556.15

-

-

617,538.88
5,019.15
1,132,996.53

7,590,419.16
5,040.22
11,387,912.58

0.05
0.05

0.37
0.375
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึงประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่วย
และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,511,240.78

6,796,750.14

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

161,199.05

724,986.62

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

933.71

2,135.94

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2563

2562

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

103,936.11

243,999.25

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

11,086.51

26,026.58

198,991.19

397,897.05

6.49

49.06

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
9.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และใบรับฝากเงิ น
เป็ นจํานวนเงิน 82.28 ล้านบาท (2562: 446.83 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 87.37 (2562: ร้อยละ 105.38) ต่อมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างปี
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10.

ตราสารอนุพนั ธ์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมีสญ
ั ญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สรุ ปดังนี

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

สกุลต่างประเทศ

จํานวนเงินทีขาย

2.19

(หน่วย : ล้าน)
บาทเทียบเท่า
71.05

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีสญ
ั ญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สรุ ปดังนี

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
11.

สกุลต่างประเทศ
4.56

จํานวนเงินทีขาย

(หน่วย : ล้าน)
บาทเทียบเท่า
142.46

เครื องมือทางการเงิน
กองทุนมีเครื องมือทางการเงินทีสําคัญทีแสดงในงบดุลประกอบด้วย สิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนมีความเสี ยงที เกียวข้อง
กับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยงดังนี
11.1 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยคือ ความเสี ยงที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยในตลาด ซึ งอาจทํา ให้
เกิ ด การเปลี ยนแปลงต่อมูล ค่าตราสารทางการเงิ น ความผัน ผวนต่อ รายได้ห รื อ มูลค่าของสิ น ทรัพย์แ ละหนี สิ น
ทางการเงิน
เนื องจากเงินลงทุนของกองทุนส่ วนใหญ่คือ หน่ วยลงทุนในต่างประเทศ ซึ งผลตอบแทนจากการลงทุนได้แก่ กําไร
ส่วนเกินทุน ดังนันกองทุนจึงคาดว่าความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียอยูใ่ นระดับตํา
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบียได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

821,549.22

ไม่มี
อัตราดอกเบีย
73,155,940.97
311,447.31

รวม
73,155,940.97
1,132,996.53

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบียได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

7,993,356.43

140,778,660.70
3,394,556.15

140,778,660.70
11,387,912.58

11.2 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุ น ได้เ ข้า ทํา สัญ ญาซื อขายอัต ราแลกเปลี ยนล่ว งหน้า เพือป้ อ งกัน ความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนสําหรับ
เงิ น ลงทุนทังหมดที ลงทุนในหน่ วยลงทุ น อย่างไรก็ตาม การเข้าทําธุ รกรรมสัญญาดังกล่าวโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนจากการลงทุน (Hedging)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ และใช้สกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ งอาจส่ งผล
ให้การลงทุนต้องประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลียนในขณะนัน รวมถึงการรับผลตอบแทนในรู ปเงินบาท
ผันผวนตามไปด้วย
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมีบญั ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
2563
2562
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร

2,370,075.68
10,090.14

4,590,633.45
110,692.65

กองทุนได้มีการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือป้ องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลียนของเงินลงทุนที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 10)
11.3 ความเสี ยงจากการไปลงทุนต่างประเทศ
ความเสี ยงจากการไปลงทุ น ต่างประเทศ คื อ ความเสี ยงในเรื องของเสถี ยรภาพและรวมถึ งการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทีกองทุนลงทุน
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี ยนแปลงทาง
การเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ
11.4 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี ยงที กองทุ น อาจได้รับ ความเสี ยหายอัน สื บ เนื องมาจากการที กองทุ น ไม่
สามารถเปลียนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที
กองทุนจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมือครบกําหนด
วันทีทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินทีสําคัญนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากตราสารอนุพนั ธ์

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือทวงถาม
ภายใน 1 ปี

73,155,940.97
-

1,132,996.53
-

3,417,730.04

รวม
73,155,940.97
1,132,996.53
3,417,730.04
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วันทีทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินทีสําคัญนับจากวันทีในงบดุล ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากตราสารอนุพนั ธ์

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือทวงถาม
ภายใน 1 ปี

140,778,660.70
-

11,387,912.58
-

2,873,649.90

รวม
140,778,660.70
11,387,912.58
2,873,649.90

11.5 ความเสี ยงทีเกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี ยงที เกิดจากการได้รับชําระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี ยงทีเกิดจาก
วันหยุดทําการของประเทศที กองทุนลงทุนหรื อประเทศที เกียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนลงทุน
ล่าช้า และส่ งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่างประเทศ อาจเกิดปั ญหาอันเกิดจากวัน หยุดทําการของประเทศที
กองทุนลงทุน คือ มีวนั หยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้า
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษทั จัดการจะชําระเงิ นค่าขายคื นหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวให้กับผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
11.6 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็ม ใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่ อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิ สระในลักษณะที ไม่มี ค วามเกี ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ ายุติธรรมขึนอยู่กบั ลักษณะของเครื องมือทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ล่าสุด หรื อกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเหมาะสม
เนื องจากสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น ส่ วนใหญ่เป็ นเงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ในความต้องการของตลาดที แสดงมู ลค่ า
ยุติธรรม โดยถือตามราคาทีซือขายกันในตลาด ดังนันกองทุน เชือว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
12.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 20 สิ งหาคม 2563

