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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนบิ๊ก
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก หุนบิ๊ก สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนใน
รอบปที่ผานมา

ตลาดหุน (S&P500) ลดลงแรงถึงเกือบ -10% ในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห สูระดับต่ําสุดตั้งแตเดือน ก.พ. 2021 หลังอัตราเงินเฟอ
(CPI) เดือน พ.ค. เรงตัวขึ้นเปน 8.6% สูงสุดในรอบกวา 40 ป นอกจากนี้เงินเฟอที่เรงตัวขึ้นยังมาจากภาคบริการ ซึ่งมีความหนืดสูง (Sticky
price) และไมผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ทําใหเมื่ออัตราเงินเฟอภาคบริการปรับเพิ่มขึ้นแลว จะกลับมาชะลอตัวลงไดอยางยากลําบาก
เงินเฟอที่เพิ่มขึ้นเซอรไพรสตลาด และนาจะยังทรงตัวในระดับสูงในระยะขางหนา สงผลให Fed ตองปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
ถึง 75 bps ในเดือน มิ.ย. เปนครั้งแรกตั้งแตป 1994 ตอเนื่องจากเดือน มี.ค. ที่ปรับขึ้นไป 25bps และ พ.ค. ที่ 50bps รวมปรับขึ้นมาแลว 150bps
และอาจเรงปรับขึ้นอีก 175bps ในชวงที่เหลือของป สูระดับ 3.25-3.5% ในสิ้นป 2022
ถึงแมอัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้นจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดหุนปรับลดลงแรงในปจจุบัน แตการเรงขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงิน
เฟอ จะสงผลกระทบใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง และในกรณีเลวรายอาจทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ทําใหอัตราเงินเฟออาจ
ไมใชตัวเลขเดียวที่ตลาดใหความสําคัญในระยะขางหนา โดยเรามองวาตัวเลขโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ หรือดัชนี ISM Manufacturing จะตอง
ฟนตัวขึ้นดวย ตลาดหุนถึงจะกลับมารีบาวนไดตอเนื่อง
อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดหุนอาจมี Downside อี กในชวง 3-4 เดือนนี้ เนื่ องจากดั ชนี ISM Manufacturing ยั งมี แนวโนมลดลง
ในขณะที่ตลาดนาจะ price-in ความเสี่ยงประเด็น Recession เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะทําให Earning yield gap เพิ่มขึ้นไปซื้อขายที่ระดับสูงกวา 3.6%
และทําใหดัชนี S&P500 ลดลงสูระดับราว 3,600 จุด หรือคิดเปนการลดลงราว -5% จากระดับปจจุบัน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนบิ๊ก มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน
2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.51
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 เมษายน 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2565

2564

139,611,782.16
2,818,975.09
136,418,530.00
(4,537,659.79)
139,344,661.35

144,498,548.03
4,364,108.65
139,605,830.00
(13,644,908.54)
144,234,502.41

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2564

2565
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

3,636,685.90
1,602.99
3,638,288.89
2,698,810.14
8,168,010.45
9,107,248.75

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 64 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

3,259,640.90
2,008.92
3,261,649.82
3,431,734.28
11,670,137.54
11,499,751.75

บาท
2565

2564

139,344,661.35
10.0338

144,234,502.41
9.4209
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก หุนบิ๊ก มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 9.4209 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2564 มาอยูที่ 10.0338 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 หรือคิดเปนอัตราการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.51

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

0.92%

-2.20%

0.66%

2.81%

6.51%

-3.31%

0.07%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

0.67%

-3.09%

0.41%

2.39%

5.74%

-1.35%

2.67%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 136.42 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญในอัตรา
รอยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

29 เมษายน 2565

-

-

-

*บุคคล 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 หุ้นบิ๊ก
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,277.07

1.60

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

27.32

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

242.89

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.03

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC.)

81.23

0.06

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

5.97

0.005

2,672.48

1.88

58.76

0.04

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 0.89 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.62 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.51 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.38

7

กองทุนเปด ทิสโก หุนบิก๊
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

58,756.57

100.00

58,756.57

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก๊
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
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 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด







9

กองทุนเปด ทิสโก หุนบิ๊ก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

139,344,661.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
บริษัท เอสซีบี เอกซ จํากัด (มหาชน) (SCB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (EA)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 133,349,786.62 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

42,000.00
39,200.00
38,700.00
15,000.00
87,500.00
82,900.00
133,800.00
123,600.00
46,400.00
39,700.00
55,800.00
191,680.00
224,570.00
342,700.00
57,500.00
203,800.00
292,000.00
132,200.00
97,500.00
201,300.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

15,929,100.00
5,481,000.00
5,997,600.00
4,450,500.00
5,550,000.00
5,550,000.00
8,104,375.00
3,959,375.00
4,145,000.00
13,579,200.00
8,697,000.00
4,882,200.00
12,755,000.00
9,976,000.00
2,779,000.00
41,430,700.00
4,938,300.00
9,344,400.00
5,614,250.00
12,851,250.00
8,682,500.00
4,911,580.00
4,911,580.00
7,519,000.00
7,519,000.00
7,304,050.00
7,304,050.00
5,898,750.00
5,898,750.00
13,436,775.00
13,436,775.00
136,418,530.00

11.68
4.02
4.40
3.26
4.07
4.07
5.94
2.90
3.04
9.95
6.37
3.58
9.35
7.31
2.04
30.37
3.62
6.85
4.12
9.42
6.36
3.60
3.60
5.51
5.51
5.36
5.36
4.32
4.32
9.85
9.85
100.00

11.43
3.93
4.30
3.20
3.98
3.98
5.82
2.84
2.98
9.75
6.24
3.51
9.15
7.16
1.99
29.73
3.54
6.71
4.03
9.22
6.23
3.53
3.53
5.40
5.40
5.24
5.24
4.23
4.23
9.64
9.64
97.90

136,418,530.00

100.00

97.90

10

11

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.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
4.นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน ทวีผล
6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุน้ บิก
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 เมษายน 2565

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4
4

4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

136,418,530.00
2,818,975.09
374,277.07
139,611,782.16

139,605,830.00
4,364,108.65
528,609.38
144,498,548.03

8,959.10
251,536.85
70.06
6,554.80
267,120.81
139,344,661.35

1,130.11
255,883.64
79.41
6,952.46
264,045.62
144,234,502.41

138,875,301.45

153,099,053.74

5,007,019.69
(4,537,659.79)
139,344,661.35

4,780,357.21
(13,644,908.54)
144,234,502.41

10.0338
13,887,530.1473

9.4209
15,309,905.3775

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี บี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

203,800
42,000
39,200
38,700
132,200

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง

87,500
82,900

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

15,000

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค

97,500

บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์

55,800
191,680
224,570
342,700
57,500

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

133,800
123,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4,911,580.00
4,911,580.00
15,929,100.00
5,481,000.00
5,997,600.00
4,450,500.00
7,304,050.00
7,304,050.00
8,104,375.00
3,959,375.00
4,145,000.00
5,550,000.00
5,550,000.00
5,898,750.00
5,898,750.00
41,430,700.00
4,938,300.00
9,344,400.00
5,614,250.00
12,851,250.00
8,682,500.00
13,579,200.00
8,697,000.00
4,882,200.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

3.60
3.60
11.68
4.02
4.40
3.26
5.35
5.35
5.94
2.90
3.04
4.07
4.07
4.32
4.32
30.37
3.62
6.85
4.12
9.42
6.36
9.96
6.38
3.58

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
การแพทย์
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

292,000
201,300
46,400
39,700

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

7,519,000.00
7,519,000.00
13,436,775.00
13,436,775.00
12,755,000.00
9,976,000.00
2,779,000.00
136,418,530.00
136,418,530.00

5.51
5.51
9.85
9.85
9.35
7.31
2.04
100.00
100.00

136,418,530.00

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง

197,500
44,900
47,400
65,400
129,900
82,800

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

21,200

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค

101,400

บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์

89,600
43,500
222,980
150,270
337,500
46,600

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

146,700
147,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

318,300

5,727,500.00
5,727,500.00
18,579,150.00
5,455,350.00
6,256,800.00
6,867,000.00
11,844,900.00
6,235,200.00
5,609,700.00
9,794,400.00
9,794,400.00
5,298,150.00
5,298,150.00
39,951,670.00
5,465,600.00
3,164,625.00
7,692,810.00
4,583,235.00
13,500,000.00
5,545,400.00
14,320,750.00
9,168,750.00
5,152,000.00
6,907,110.00
6,907,110.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

4.10
4.10
13.31
3.91
4.48
4.92
8.48
4.46
4.02
7.02
7.02
3.79
3.79
28.62
3.92
2.27
5.51
3.28
9.67
3.97
10.26
6.57
3.69
4.95
4.95
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

209,300

บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

15,300

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน

51,400

รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

12,976,600.00
12,976,600.00
5,416,200.00
5,416,200.00
8,789,400.00
8,789,400.00
139,605,830.00
139,605,830.00

9.29
9.29
3.88
3.88
6.30
6.30
100.00
100.00

139,605,830.00

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 เมษายน 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

3,636,685.90
1,602.99
3,638,288.89

3,259,640.90
2,008.92
3,261,649.82

2,277,070.22
27,324.86
242,887.50
38,000.00
26,332.02
87,195.54
2,698,810.14
939,478.75

2,919,781.14
35,037.41
311,443.31
38,000.00
37,465.26
90,007.16
3,431,734.28
(170,084.46)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

(188,691.32)
8,356,701.77
8,168,010.45

(42,143,853.61)
53,813,991.15
11,670,137.54

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

9,107,489.20
(240.45)
9,107,248.75

11,500,053.08
(301.33)
11,499,751.75

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

4
4
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 เมษายน 2565

2565
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

9,107,248.75
3,237,859.91
(17,234,949.72)
(4,889,841.06)
144,234,502.41
139,344,661.35

(หน่ วย : บาท)
2564

11,499,751.75
4,483,686.27
(177,993,643.23)
(162,010,205.21)
306,244,707.62
144,234,502.41
(หน่ วย : หน่ วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15,309,905.3775
327,222.7823
(1,749,598.0125)
13,887,530.1473

35,295,954.3436
505,671.0698
(20,491,720.0359)
15,309,905.3775
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 เมษายน 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุน้ บิก
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นบิก (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เมือวันที 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200 ล้านหน่ วย มูลค่า
หน่ วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (“เดิมชือ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)”)
เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมีปัจจัยพืนฐานดี และ/
หรื อมีความมันคง และ/หรื อมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย 20 บริ ษทั แรก ซึงเรี ยงลําดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทีผ่านหลักเกณฑ์
การคัดเลือกหลักทรัพย์ให้เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET50 โดยเฉลียในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการทีดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันที มีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินทีตัด
รายการและสิ งตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.2 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุค คลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เ สี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึ งประกอบด้วย
บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้
อํานาจการควบคุ ม ของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.5 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที เกี ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีอาจเกิดขึน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู้ ื อหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัด การ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดี ยวกัน รายการทีสําคัญ
ดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,277,070.22

2,919,781.14

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

242,887.50

311,443.31

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

485.00

510.25

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

ณ วันที 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

185,763.13

189,338.54

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

19,814.71

20,196.11

263,607.54

490,272.23

101.60

123.17

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ซือเงินลงทุน

53,727,210.00

70,929,110.00

ขายเงินลงทุน

65,082,520.45

242,591,212.54
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6.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ทีวัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณี ทีไม่มี ตลาดทีมีส ภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที
ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดับ ที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ น ทรั พย์นันหรื อหนี สิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 30 เมษายน 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

136,418,530.00

-

-

136,418,530.00

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

ณ วันที 30 เมษายน 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

139,605,830.00

-

-

139,605,830.00

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีมีตลาดซื อขายคล่ องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซื อขายครั งล่าสุ ด ณ สิ นวัน
ทําการของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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6.2 ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิต คือ ความเสี ยงที อาจเกิด จากการที คู่สัญญาไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิตามภาระผูก พัน ที ระบุไว้ใน
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์ท างการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ น ทรัพย์ท างการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจาก
การเก็บหนี
6.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ นทรั พย์ท างการเงิน และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
ณ วันที 30 เมษายน 2565 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

136,418,530.00

136,418,530.00

500.00

2,818,975.09

-

374,277.07

374,277.07

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

8,959.10

8,959.10

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

251,536.85

251,536.85

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

2,818,475.09

หนีสิ นทางการเงิน
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ณ วันที 30 เมษายน 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

139,605,830.00

139,605,830.00

4,364,108.65

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

4,364,108.65

-

528,609.38

528,609.38

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

1,130.11

1,130.11

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

255,883.64

255,883.64

หนีสิ นทางการเงิน

6.4 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจัยทีเข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี ยงทีเกิดจาก
ปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวน
ต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสี ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่ วยลดความเสี ยง
ในด้านปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และใน
แต่ละกลุ่มธุ รกิ จให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของ
ตลาดมากจนเกิน ไป แต่สํา หรับ ความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุน ไม่ส ามารถขจัด หรื อ ลดลงได้
เนื องจากเป็ นความเสี ยงขันพืนฐานทีอยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
6.5 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี สิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี ยงด้าน
อัตราแลกเปลียน
7.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน
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8.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 24 มิถุนายน 2565

