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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well - Being
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well - Being สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนในรอบปที่ผานมา

เรามองเศรษฐกิจโลกเริ่มเขาสูชวงปลายของการขยายตัว (Late Recovery) และในชวงครึ่งหลังของป ตลาดจะมุงความสนใจไปยัง
ประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง และนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น สงผลใหเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield curve) จะเริ่มมี
ความชั น ลดลง ตามผลตอบแทนพั นธบั ต รระยะสั้ นที่ จ ะปรั บ ตั ว ขึ้ น สะท อ นแนวโน ม การขึ้ นดอกเบี้ ย ของ Fed ในป 2023 ในขณะที่ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะปรับตัวขึ้นไดอยางจํากัดตามแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลง
ในภาวะที่ Yield curve แบนราบลง ตลาดหุนจะใหผลตอบแทนที่ลดลงและผันผวนมากขึ้น ขณะเดียวกัน หุนกลุม Defensives เชน
Tech.และ Health care จะกลับมานําตลาดขึ้นในชวงครึ่งหลังของป แทนหุนกลุมวัฏจักร (Cyclicals) เชน Financials และ Industrials ที่นําตลาด
ขึ้นมาตั้งแตปลายปกอน
อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีความเสี่ยงจากแผนขึ้นภาษี ซึ่งมุงเนนไปที่บริษัทขามชาติ ทําใหหุนกลุม Tech. และ Healthcare นาจะไดรับ
ผลลบมากกวากลุมอื่น เนื่องจากเปนกลุมที่มีการจายภาษีในอัตราที่ต่ํา และมีรายไดจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหเมื่อแผนขึ้นภาษีเขาสู
กระบวนการพิจารณาในชวงเดือน ก.ค. หุนกลุม Tech. และ Healthcare อาจปรับตัวลงแรงกวากลุมอื่นในระยะสั้น
เราจึงแนะนําใหนักลงทุนใชจังหวะดังกลาวเปนโอกาสเขาซื้อหุนกลุม Healthcare ซึ่งจะกลับขึ้นมานําตลาดในชวงครึ่งหลังของป และ
เทรดอยูใน Valuation ที่คอนขางถูก
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well - Being มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30
เมษายน 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 19.02
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากทาน
ในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 เมษายน 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2564

2563

102,949,539.12
638,749.13
99,717,270.05
2,987,900.69
100,182,113.10

203,483,511.14
1,973,089.02
200,508,497.90
(18,722,599.32)
203,160,069.04

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2564

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

1,463,277.97
1,743.15
1,465,021.12
2,780,454.22
23,026,194.57
21,710,500.01

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64

2563
3,267,517.31
36,004.95
3,303,522.26
3,261,448.93
(18,762,637.88)
(18,722,599.32)

บาท
2564

2563

100,182,113.10
10.3769

203,160,069.04
8.7185
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาป บั ญ ชี 2563 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 หุ น ไทย
Well - Being มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 8.7185 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2563 มาอยูที่ 10.3769 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.02

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ หุ้นไทย Well - Being

12.30%

-4.52%

10.89%

28.38%

19.02%

1.90%

เกณฐ์ มาตรฐาน**

10.75%

-3.35%

8.31%

22.82%

12.79%

-0.33%

กองทุนเปิ ด

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)

*
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ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well - Being
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 เมษายน 2564

-

-

-

*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)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well - Being

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 99.72 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญในอัตรารอยละ 100

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well - Being
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

2,194.87

1.60

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

29.26

0.02

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

234.12

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.03

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense)

41.44

0.03

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

9.04

0.007

2,546.73

1.86

859.32

0.63

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 0.40 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.79 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 3.60 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 1.30 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) =

1.21
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

395,261.54

46.00

91,609.50

10.66

88,263.12

10.27

84,723.59

9.86

76,926.65

8.95

53,150.31

6.18

33,050.43

3.85

15,530.16

1.81

13,872.52

1.61

5,224.77

0.61

1,709.00

0.20

859,321.59

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well - Being

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
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 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
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
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กองทุนเปด ทิสโก หุนไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

100,182,113.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
พาณิชย
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) (DOHOME)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (BEC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) (SHR)
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (VRANDA)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) (AWC)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน) (AU)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 98,772,331.62 บาท )

จํานวนหนวย/
การจัดอันดับ
เงินตน
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของตรา
มูลคายุติธรรม
ดอกเบี้ย อายุ
สารหรือผูออก
(บาท)
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

103,100
21,000
129,100
253,500
3,483
142,822
441,000
121,000
8,800
101,700
317,458
40,200
77,700
411,100
272,500
784,200
488,100
311,700
948,900
57,700
180,900
279,000
333,500
175,600

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

31,657,050.05
3,660,050.00
1,548,750.00
8,068,750.00
8,872,500.00
89,687.25
3,199,212.80
6,218,100.00
1,234,200.00
1,234,200.00
14,900,190.00
990,000.00
2,949,300.00
9,523,740.00
1,437,150.00
10,327,240.00
1,406,370.00
8,920,870.00
15,790,576.00
8,651,875.00
3,623,004.00
1,474,062.00
2,041,635.00
7,531,589.00
4,516,764.00
3,014,825.00
16,432,625.00
11,215,800.00
2,232,000.00
2,984,825.00
1,843,800.00
1,843,800.00
99,717,270.05

31.74
3.67
1.55
8.09
8.90
0.09
3.21
6.23
1.24
1.24
14.94
0.99
2.96
9.55
1.44
10.36
1.41
8.95
15.84
8.68
3.63
1.48
2.05
7.55
4.53
3.02
16.48
11.25
2.24
2.99
1.85
1.85
100.00

31.60
3.65
1.55
8.05
8.86
0.09
3.19
6.21
1.23
1.23
14.87
0.99
2.94
9.51
1.43
10.30
1.40
8.90
15.77
8.64
3.62
1.47
2.04
7.52
4.51
3.01
16.41
11.20
2.23
2.98
1.84
1.84
99.54

99,717,270.05

100.00

99.54
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
19.2 วั น และเวลาในการดํ า เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ปน ไปตามหลัก เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
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(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่อง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรบั ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณี ที่ ป รากฏว า กองทุ น รวมมี มู ล ค า หน ว ยลงทุ น หรื อ มี ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือ
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ชี้ชวน
(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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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.

นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นายพิชา รัตนธรรม
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นางดุลยรัตน ทวีผล
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุน้ ไทย Well-being
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 เมษายน 2564

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบียและเงินปั นผล
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

99,717,270.05
638,749.13

200,508,497.90
1,973,089.02

5
5

348,569.44
2,244,950.50
102,949,539.12

1,001,924.22
203,483,511.14

5

2,520,342.02
48,941.87
190,784.24
111.52
7,246.37
2,767,426.02
100,182,113.10

317,765.66
603.25
5,073.19
323,442.10
203,160,069.04

5

5

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

96,543,314.54

233,020,359.89

650,897.87
2,987,900.69
100,182,113.10

(11,137,691.53)
(18,722,599.32)
203,160,069.04

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

10.3769
9,654,331.4549

8.7185
23,302,035.9884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั เบอร์ ลียุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
สื อและสิงพิมพ์
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8,800
101,700
317,458
40,200
948,900
57,700
103,100
21,000
129,100
253,500
3,483
142,822
441,000
77,700
411,100
121,000

14,900,190.00
990,000.00
2,949,300.00
9,523,740.00
1,437,150.00
7,531,589.00
4,516,764.00
3,014,825.00
31,657,050.05
3,660,050.00
1,548,750.00
8,068,750.00
8,872,500.00
89,687.25
3,199,212.80
6,218,100.00
10,327,240.00
1,406,370.00
8,920,870.00
1,234,200.00
1,234,200.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

14.94
0.99
2.96
9.55
1.44
7.55
4.53
3.02
31.74
3.67
1.55
8.09
8.90
0.09
3.21
6.23
10.36
1.41
8.95
1.24
1.24

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
การท่ องเทียวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

272,500
784,200
488,100
311,700
180,900
279,000
333,500
175,600

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

15,790,576.00
8,651,875.00
3,623,004.00
1,474,062.00
2,041,635.00
16,432,625.00
11,215,800.00
2,232,000.00
2,984,825.00
1,843,800.00
1,843,800.00
99,717,270.05
99,717,270.05

15.84
8.68
3.63
1.48
2.05
16.48
11.25
2.24
2.99
1.85
1.85
100.00
100.00

99,717,270.05

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั เบอร์ ลียุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
สื อและสิงพิมพ์
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

294,800
366,200
744,600
626,400
1,526,300
80,200
263,300
274,800
236,700
218,000
561,766
610,495
1,169,600
106,700
147,700
778,100
477,400

3,360,720.00
3,360,720.00
33,804,300.00
9,887,400.00
15,711,060.00
8,205,840.00
12,324,450.00
8,394,650.00
3,929,800.00
72,777,335.90
10,597,825.00
5,908,200.00
16,805,700.00
8,066,000.00
4,157,068.40
8,241,682.50
15,906,560.00
3,094,300.00
18,207,970.00
2,023,490.00
16,184,480.00
4,869,480.00
4,869,480.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

1.67
1.67
16.86
4.93
7.84
4.09
6.15
4.19
1.96
36.29
5.29
2.95
8.38
4.02
2.07
4.11
7.93
1.54
9.10
1.02
8.08
2.43
2.43

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 เมษายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
การท่ องเทียวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

794,600
321,500
416,600
317,500
613,400
682,200
194,500

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

20,036,612.00
17,163,360.00
990,220.00
1,883,032.00
33,406,305.00
19,764,375.00
5,796,630.00
7,845,300.00
1,721,325.00
1,721,325.00
200,508,497.90
200,508,497.90

9.98
8.55
0.49
0.94
16.66
9.86
2.89
3.91
0.86
0.86
100.00
100.00

200,508,497.90

100.00

9
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2564

(หน่ วย : บาท)
สํ าหรั บรอบระยะเวลาตังแต่
วันที 16 พฤษภาคม 2562
(วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 30 เมษายน 2563

1,463,277.97
1,743.15
1,465,021.12

3,267,517.31
36,004.95
3,303,522.26

2,194,868.78
29,264.91
234,119.40
233,721.30
38,000.00
50,479.83
2,780,454.22
(1,315,433.10)

2,751,745.97
36,689.98
293,519.54
38,000.00
141,493.44
3,261,448.93
42,073.33

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

5,909,023.75
17,117,170.82
23,026,194.57

(2,590,405.49)
(16,172,232.39)
(18,762,637.88)

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

21,710,761.47
(261.46)
21,710,500.01

(18,720,564.55)
(2,034.77)
(18,722,599.32)

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

5

5
5

10
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรั พย์ สุทธิ
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2564

2564
การเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรัพย์สุทธิ จาก
การดําเนิ นงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเริ มแรก
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิมขึน(ลดลง)ของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

21,710,500.01
67,232,375.30
(191,920,831.25)
(102,977,955.94)
203,160,069.04
100,182,113.10

(หน่ วย : บาท)
สํ าหรั บรอบระยะเวลาตังแต่
วันที 16 พฤษภาคม 2562
(วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 30 เมษายน 2563

(18,722,599.32)
213,777,840.75
235,386,236.20
(227,281,408.59)
203,160,069.04
203,160,069.04
(หน่ วย : หน่ วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

23,302,035.9884
6,510,503.3866
(20,158,207.9201)
9,654,331.4549

21,377,783.9931
23,758,929.7789
(21,834,677.7836)
23,302,035.9884
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 เมษายน 2564

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุน้ ไทย Well-being
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ หุ ้นไทย Well-being (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที มีปัจจัยพืนฐานดี และ/
หรื อมีความมันคง และ/หรื อมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในหุ ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยทีเป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET Well-being (SETWB) โดยเฉลียในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ทังนี บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูก้ าํ หนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริ ษทั โดยขึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ บริ ษทั จัดการจะมีการ
ปรับเปลียนรายชือหลักทรัพย์ทีลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
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
งบการเงินก่อนปี ปัจจุบนั กองทุนได้จดั ทํางบการเงินตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106
เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่
ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ ง หรื อจัดให้มีขึนเพือให้มี เนื อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2563 กองทุนได้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครังแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงิ น งวดก่ อนที แสดงเปรี ยบเทียบทังนี การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ซึงเป็ นแนวทางทีสามารถกระทํา ได้ตาม
ข้อกําหนดของแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี โดยนโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมา
ถือปฏิบตั ิมีดงั นี
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลัง ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้น ทุนในการทํารายการซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
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4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทปฏิ
ี บตั ใิ ช้ ตังแต่วันที 1 พฤษภาคม 2563
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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นโยบายการบัญชีทีปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที 1 พฤษภาคม 2563
การวัดมูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสิทธิ ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นทีกองทุนจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนทีเป็ นตราสารทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ดของ
วันทีวัดค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
4.2 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
4.4 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
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4.5 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.6 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
5.

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 2564 และสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียน
จัดตังกองทุน) ถึงวันที 30 เมษายน 2563 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2564

2563

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,194,868.78

2,751,745.97

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

234,119.40

293,519.54

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

539.55

4,764.78

395,261.54

727,717.40

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ค่านายหน้า

อัตราตามทีระบุในสัญญา
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ณ วันที 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2564

2563

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

134,010.76

249,790.76

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

14,294.47

26,644.36

102,475.27

284,161.14

180.46

665.75

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

6.

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

2,244,950.50

-

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

2,520,342.02

-

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2564 และสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 16 พฤษภาคม 2562
(วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึงวันที 30 เมษายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

7.

2564

2563

ซือเงินลงทุน

165,972,439.68

496,892,306.09

ขายเงินลงทุน

289,789,862.10

277,621,170.31

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
7.1 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
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-

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 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

99,717,270.05

-

-

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

99,717,270.05

ณ วันที 30 เมษายน 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

200,508,497.90

-

-

200,508,497.90

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

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

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
7.2 ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีอาจเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้ใน
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี
7.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ นทรั พย์ท างการเงิน และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
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ณ วันที 30 เมษายน 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

99,717,270.05

99,717,270.05

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

638,749.13

-

638,749.13

ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

-

348,569.44

348,569.44

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

2,244,950.50

2,244,950.50

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

2,520,342.02

2,520,342.02

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

48,941.87

48,941.87

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

190,784.24

190,784.24

หนีสิ นทางการเงิน

ณ วันที 30 เมษายน 2563 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

200,508,497.90

200,508,497.90

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบียและเงินปันผล

1,973,089.02

-

1,973,089.02

-

1,001,924.22

1,001,924.22

-

317,765.66

317,765.66

หนีสิ นทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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7.4 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 อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่วยลดความเสี ยงใน
ด้านปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของตลาดมาก
จนเกินไป แต่สําหรับความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุนไม่สามารถขจัดหรื อลดลงได้เนืองจากเป็ นความ
เสี ยงขันพืนฐานทีอยูใ่ นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
7.5 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุน ไม่มีสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี สิ น ทางการเงิน ที เป็ นเงิ น ตราต่า งประเทศ ดัง นันจึ ง ไม่มีค วามเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลี ยน
8.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันดังนี
8.1 ภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน
8.2 ค่าธรรมเนียมการใช้ดชั นี คือ ค่าธรรมเนียมการอ้างอิงดัชนีต่าง ๆ ตามอัตราทีระบุไว้ในสัญญา

9.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 25 มิถุนายน 2564

