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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ESG หุนไทยยั่งยืน

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป ทิสโก ESG หุนไทยยั่งยืน สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนใน
รอบปที่ผานมา
เรามองวาภาพการลงทุนในป 2021 นั้นจะคลายคลึงกับในป 2017 ที่การฟนตัวของเศรษฐกิจและผลกําไรจะเปนแรงขับเคลื่อนที่ทํา
ใหตลาดหุนยังสามารถปรับตัวขึ้นตอไดแม Valuation จะอยูในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้นภาวะการเงินใน 2021 ยัง
นาจะมีความผอนคลายมากกวาในป 2017 เนื่องจาก Fed ไดป รับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงินเฟอเฉลี่ย (Average Inflation
Target:AIT) ซึ่งจะทําให Fed คงนโยบายการเงินที่ผอนคลายไดนานกวาในอดีต ซึ่งแตกตางกับในป 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ยในทันที่
เงินเฟอสูงเกินเปาหมายที่ 2% และเดินหนาขึ้นดอกเบี้ยพรอมทั้งลดขนาด Balance Sheet อยางตอเนื่องจนสงผลใหตลาดหุนปรับฐานลงแรง
ในป 2018
เรามองวาในปหนา อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเปนขาขึ้น ตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนปจจัย
บวกตอหุนวัฎจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฎจักรเศรษฐกิจ เชน กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคาฟุมเฟอย
(Consumer Discretionary) และสินคาวัสดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุนเหลานี้ที่ยังถูกกวาเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ก็จะเปน
อีกหนึ่งปจจัยที่หนุนใหหุนเหลานี้กลับมาใหผลตอบแทนสูงกวาหุนกลุมที่ไดประโยชนจาก COVID-19 (Tech และ Healthcare) และกลุมที่
ไดประโยชนจากดอกเบี้ยต่ํา (Consumer staples และ Utilities) ที่นําตลาดขึ้นในปนี้
อยางไรก็ดีนโยบายการเงินที่ผอนคลายเปนเวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลังขนาดใหญเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID19 รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาจทําใหอัตราเงินเฟอกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเชนในชวง Great Inflation
ป 1965-82 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคํา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอในระยะยาว
ทั้ ง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ นเป ด ทิ ส โก ESG หุ น ไทยยั่ ง ยื น ในรอบป ที่ ผ านมา (สิ้ นสุ ด วั นที่ 30 ธั นวาคม 2563) ดั ง นี้
กองทุ นเป ด ทิ สโก ESG หุ นไทยยั่ งยืน (Class D) มี การปรั บ ตัว ลดลงในอัตราร อยละ 7.02 และกองทุ นเป ด ทิ สโก ESG หุ นไทยยั่ งยืน
(Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 7.03
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2562

2563
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

97,824,158.83
1,004,168.85
93,214,840.00
(130,817.58)
93,844,270.83

สรุ ปผลการดําเนินงาน

142,519,121.00
1,136,383.08
137,685,487.50
19,237,676.29
142,136,806.92

บาท
2562

2563

5,698,363.38
5,735.85
5,704,099.23
3,745,312.38
4,453,058.64
6,411,636.28

รายไดเงินปนผล
3,342,361.60
รายไดดอกเบี้ย
4,327.72
รวมรายได
3,346,689.32
คาใชจายรวม
2,333,114.02
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
(17,257,071.37)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (16,244,145.22)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

บาท
2563

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน D
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63

2562

93,844,270.83

142,136,806.92

11.8488
10.5785

12.7453
11.7353
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ESG หุนไทย
ยั่งยืน (A) มีการปรับตัวลดลงจาก 12.7453 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาอยูที่ 11.8488 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวลดลงรอยละ 7.03 และกองทุนเปด ทิสโก ESG หุนไทยยั่งยืน (D) มีการปรับตัวลดลง
จาก 11.7353 บาท ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มาอยู ที่ 10.5785 บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 หรื อ คิ ด เป น อั ต ราการ
ปรับตัวลดลงรอยละ 9.86

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

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ESG หุ้นไทย
ยัง่ ยืน (D)

-7.02%

1.59%

24.57%

14.90%

-7.02%

-5.85%

4.21%

3.34%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.79%

5.31%

24.84%

16.07%

0.79%

-1.14%

7.01%

4.85%

ทิสโก้ ESG หุ้นไทย
ยัง่ ยืน (A)

-7.03%

1.59%

24.57%

14.90%

-7.03%

-5.88%

n.a.

-2.12%

เกณฑ์ มาตรฐาน***

0.79%

5.31%

24.84%

16.07%

0.79%

-1.14%

n.a.

1.50%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 93.21 ลานบาทโดยมีการลงทุนในหุนสามัญใน
อัตรารอยละ 100

การลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินต่ าง ๆ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยัง่ ยืน
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยัง่ ยืน

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

(back-up)
คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยัง่ ยืน
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2563

-

-

-

*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 ESG หุ้นไทยยัง่ ยืน
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่ วย: พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่

2,044.17

2.13

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

15.33

0.01

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

163.54

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

36.00

0.04

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

5.51

0.006

2,264.55

2.36

362.48

0.39

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ 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 0.10 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 2.76 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.64 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.30 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.71 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class D

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
2.138
2.134

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.231
0.231

Expense Ratio ราย Class
2.360
2.365

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.90
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KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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CLSA Securities (Thailand) Ltd.
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7.16

19,976.24

5.51

19,779.16

5.46

16,086.00

4.44

11,120.33

3.07

9,337.95

2.57

362,483.09

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
รายชือบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง' แต่ วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
1.

ก

2.

ก ก
ก ก (

)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมได้ ทีบริษัทจัดการโดยตรง
หรือทีเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนืองจากการใช้ บริการของบุคคลอืนในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง' แต่ วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
ผลประโยชน์ ทได้
ี รับ
ลําดับที

การรั บบทวิจัยรวมทัง'
ข้ อมูลข่ าวสารอืนๆ

บริษัทนายหน้ าทีให้ ผลประโยชน์
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จัดสัมมนา /
จัดเยียมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น
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46,800
61,400
65,300
2,631,800
16,700
112,000
96,800
313,300
15,700
99,400
18,900
92,200
66,300
28,100
374,400
203,800
126,800
223,200
64,300
185,704
163,600
94,700

21,040,094.00 22.57
5,545,800.00 5.95
6,938,200.00 7.44
5,713,750.00 6.13
2,842,344.00 3.05
6,312,600.00 6.77
6,312,600.00 6.77
6,552,000.00 7.03
6,552,000.00 7.03
9,930,810.00 10.65
5,638,600.00 6.05
4,292,210.00 4.60
8,354,450.00 8.96
2,763,200.00 2.96
5,591,250.00 6.00
4,577,575.00 4.91
751,275.00 0.81
3,826,300.00 4.10
19,440,338.00 20.86
941,460.00 1.01
1,362,850.00 1.46
943,488.00 1.01
8,661,500.00 9.29
6,593,600.00 7.08
937,440.00 1.01
3,825,850.00 4.11
3,825,850.00 4.11
4,781,878.00 5.13
4,781,878.00 5.13
3,877,320.00 4.16
3,877,320.00 4.16
4,521,925.00 4.85
4,521,925.00 4.85
93,214,840.00 100.00

22.42
5.91
7.39
6.09
3.03
6.73
6.73
6.98
6.98
10.58
6.01
4.57
8.90
2.94
5.96
4.88
0.80
4.08
20.71
1.00
1.45
1.00
9.23
7.03
1.00
4.08
4.08
5.10
5.10
4.13
4.13
4.82
4.82
99.33

93,214,840.00 100.00

99.33
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

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

6, 7
7
7

7

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

93,214,840.00
1,004,168.85

137,685,487.50
1,136,383.08

16.79
3,605,133.19
97,824,158.83

29.44
3,697,220.98
142,519,121.00

3,709,042.63
41,206.42
224,830.23
2.52
4,806.20
3,979,888.00
93,844,270.83

60,004.58
313,276.62
4.42
9,028.46
382,314.08
142,136,806.92

86,627,377.22

118,590,933.75

7,347,711.19
(130,817.58)
93,844,270.83

4,308,196.88
19,237,676.29
142,136,806.92

10.8331
8,662,737.7186

11.9854
11,859,093.3748

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร

185,704

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์

46,800
61,400
65,300
2,631,800

บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

64,300

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง

112,000

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

16,700

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

94,700

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

66,300
28,100
374,400
203,800
126,800
223,200
96,800
313,300

4,781,878.00
4,781,878.00
21,040,094.00
5,545,800.00
6,938,200.00
5,713,750.00
2,842,344.00
3,825,850.00
3,825,850.00
6,552,000.00
6,552,000.00
6,312,600.00
6,312,600.00
4,521,925.00
4,521,925.00
19,440,338.00
941,460.00
1,362,850.00
943,488.00
8,661,500.00
6,593,600.00
937,440.00
9,930,810.00
5,638,600.00
4,292,210.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

5.13
5.13
22.58
5.96
7.44
6.13
3.05
4.10
4.10
7.03
7.03
6.77
6.77
4.85
4.85
20.85
1.01
1.46
1.01
9.29
7.07
1.01
10.65
6.05
4.60

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
การท่ องเทียวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

163,600

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

18,900
92,200

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

15,700
99,400

รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

3,877,320.00
3,877,320.00
4,577,575.00
751,275.00
3,826,300.00
8,354,450.00
2,763,200.00
5,591,250.00
93,214,840.00
93,214,840.00

4.17
4.17
4.91
0.81
4.10
8.96
2.96
6.00
100.00
100.00

93,214,840.00

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
(เดิมชื อ: กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG เพือสังคม)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
อาหารและเครื องดืม
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

186,600
62,800
71,200
44,700
88,800
3,231,200
161,200
14,900
68,900
243,000
400,000
53,600
25,582
252,500
283,800
104,800

6,717,600.00
6,717,600.00
40,011,416.00
10,048,000.00
10,751,200.00
2,950,200.00
10,833,600.00
5,428,416.00
9,188,400.00
9,188,400.00
5,840,800.00
5,840,800.00
9,437,425.00
4,289,025.00
3,596,400.00
1,552,000.00
26,464,116.50
2,814,000.00
2,193,656.50
11,110,000.00
3,036,660.00
7,309,800.00

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

4.88
4.88
29.06
7.30
7.81
2.14
7.87
3.94
6.67
6.67
4.24
4.24
6.86
3.12
2.61
1.13
19.22
2.04
1.59
8.07
2.21
5.31
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(เดิมชื อ: กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG เพือสังคม)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
จํานวนหน่ วย มูลค่ ายุตธิ รรม
(หน่ วย)
(บาท)
พาณิชย์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
การท่ องเทียวและสันทนาการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์

101,600
337,100

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

437,900

268,900

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

73,600

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน

27,200
43,400
72,400

หลักทรัพย์ ไม่ จดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวมหลักทรัพย์ไม่ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

39,450

12,734,200.00
7,340,600.00
5,393,600.00
6,722,500.00
6,722,500.00
5,780,280.00
5,780,280.00
2,539,200.00
2,539,200.00
12,249,550.00
5,793,600.00
2,311,050.00
4,144,900.00
137,685,487.50
137,685,487.50

137,685,487.50

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน
9.25
5.33
3.92
4.88
4.88
4.20
4.20
1.84
1.84
8.90
4.21
1.68
3.01
100.00
100.00

100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

3,342,361.60
4,327.72
3,346,689.32

5,698,363.38
5,735.85
5,704,099.23

2,044,167.40
15,331.29
163,533.34
68,567.43
36,000.00
5,514.56
2,333,114.02
1,013,575.30

3,401,476.94
25,511.11
272,118.21
35,000.00
11,206.12
3,745,312.38
1,958,786.85

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

(18,591,017.99)
1,333,946.62
(17,257,071.37)

(2,299,357.35)
6,752,415.99
4,453,058.64

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(16,243,496.07)
(649.15)
(16,244,145.22)

6,411,845.49
(209.21)
6,411,636.28

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

5, 7
5
5, 7
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งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ ของสิ นทรัพย์สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วงลงทุน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

(16,244,145.22)
(3,124,348.65)
1,054,487.03
(29,978,529.25)
(48,292,536.09)
142,136,806.92
93,844,270.83

(หน่ วย : บาท)
2562

6,411,636.28
(11,005,491.77)
1,548,717.49
(33,221,003.33)
(36,266,141.33)
178,402,948.25
142,136,806.92
(หน่ วย : หน่ วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11,859,093.3748
95,785.0628

14,470,316.0146
120,106.2985

(3,292,140.7190)
8,662,737.7186

(2,731,328.9383)
11,859,093.3748
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยังยืน (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 21 ตุลาคม 2558 โดยมีเงินทุนโครงการจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่วยลงทุน
มูล ค่าหน่ ว ยละ 10 บาท) โดยมีบ ริ ษ ทั หลัก ทรัพย์จดั การกองทุน ทิส โก้ จํากัด (“บริ ษ ทั จัด การ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
-

ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D

หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการจ่ายเงินปันผล

เมือวันที 10 เมษายน 2562 กองทุนได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ
เกียวกับการเปลียนชือโครงการจัดการกองทุนรวม จากเดิมชือ “กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG เพือสังคม” เป็ น “กองทุนเปิ ด ทิสโก้
ESG หุ้นไทยยังยืน” โดยมีผลตังแต่วนั ที 22 เมษายน 2562
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรื อตลาดรองอืนๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริ ษทั ทีมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) โดยรายชื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ที มี ส่ ว นร่ วมรั บผิด ชอบต่อ สั งคมที กองทุ นจะ
ลงทุนจะเป็ นบริ ษทั ทีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือ และ/หรื อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ของบริ ษทั จัดการ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน D ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในหนังสื อชีชวน
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
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งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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 มกราคม 2563 กองทุนได้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครังแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงิ น งวดก่ อนที แสดงเปรี ยบเทียบทังนี การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ซึงเป็ นแนวทางทีสามารถกระทํา ได้ตาม
ข้อกําหนดของแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี โดยนโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมา
ถือปฏิบตั ิมีดงั นี
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีสิ นทางการเงินทังหมดเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนีสิ นตราสาร
อนุพนั ธ์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้น ทุนในการทํารายการซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
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4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทีปฏิบตั ใิ ช้ ตังแต่วันที 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันที มีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินทีตัด
รายการและสิ งตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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นโยบายการบัญชีทีปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที 1 มกราคม 2563
การวัดมูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมี สิทธิ ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นทีกองทุนจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนทีเป็ นตราสารทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ดของ
วันทีวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซื อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับของ ก.ล.ต.
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
4.2 การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปันผลเป็ นเงินสด
4.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปันผลรับ รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 20 สิ งหาคม 2562
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4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อ กิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน กับ กองทุน หมายถึ ง บุค คลหรื อ กิ จ การที ลงทุ น ในส่ ว นได้เ สี ย ของกองทุ น
ตังแต่ร้ อยละ 10 ของส่ ว นได้เ สี ย ทังหมดที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงไม่ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อ ฝ่ ายบริ ห าร ซึ ง
ประกอบด้วยบุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้
อํานาจการควบคุ ม ของกองทุน หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
4.6 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุน ซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกําไรสะสมทียัง ไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที เกี ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น รายได้ ค่า ใช้จ่า ย และการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีอาจเกิดขึน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
5.

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุ ปได้ดงั นี
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุน D

อัตราร้อยละ
ไม่เกิน 2.675 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 2.675 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D
ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนชนิดหน่วยลงทุน D

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิมและจะเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน บริ ษทั จัดการคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้น
ทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนี ยม
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6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย
ธนาคาร

เงินต้น (บาท)
2563

2562

253,725.24

122,509.52

0.15

0.65

348,756.04
401,687.57
1,004,168.85

7,566.56
1,006,307.00
1,136,383.08

0.05
0.20

0.375
0.10

บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
รวม
7.

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู้ ื อหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วย
และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,044,167.40

3,401,476.94

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

163,533.34

272,118.21

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

483.13

1,565.58

112,320.57

357,944.55

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ค่านายหน้า

อัตราตามทีระบุในสัญญา
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2563

2562

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

173,596.53

255,868.16

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

13,887.71

20,469.45

253,725.24

122,509.52

7.32

15.18

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน
8.

3,605,133.19

-

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ปี 2563 ทีประชุมคณะกรรมการการลงทุนบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนดังนี
เงินปันผล
วันปิ ดสมุดทะเบียน
ต่อหน่วย (บาท)
14 มกราคม 2563
0.35
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

จํานวน
หน่วยลงทุน (หน่วย)
8,926,710.4145

(หน่วย : บาท)
รวม
3,124,348.65
3,124,348.65

ปี 2562 ทีประชุมคณะกรรมการการลงทุนบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนดังนี
(หน่วย : บาท)
เงินปันผล
วันปิ ดสมุดทะเบียน
ต่อหน่วย (บาท)
14 มกราคม 2562
1.00
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

จํานวน
หน่วยลงทุน (หน่วย)
11,005,491.7683

รวม
11,005,491.77
11,005,491.77
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9.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

10.

2563

2562

ซือเงินลงทุน

85,952,228.81

167,643,503.74

ขายเงินลงทุน

113,165,804.94

206,083,032.12

หน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย
รายการเคลือนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทหน่วยลงทุน ดังนี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : หน่วย)
ชนิดหน่วยลงทุน A

ชนิดหน่วยลงทุน D

2,936,645.8619

8,922,447.5129

83,207.3730

12,577.6898

หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(1,284,109.9180)

(2,008,030.8010)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

1,735,743.3169

6,926,994.4017

สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)

20,566,603.30

73,277,667.53

11.8488

10.5785

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : หน่วย)
ชนิดหน่วยลงทุน A

ชนิดหน่วยลงทุน D

3,464,824.2463

11,005,491.7683

หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

101,435.9372

18,670.3613

หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(629,614.3216)

(2,101,714.6167)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

2,936,645.8619

8,922,447.5129

สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)

37,428,526.63

104,708,280.29

12.7453

11.7353

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
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การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานแยกตามประเภทหน่วยลงทุน สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
2563

2562

ชนิดหน่วยลงทุน A

(6,060,805.99)

1,741,711.59

ชนิดหน่วยลงทุน D

(10,183,339.23)

4,669,924.69

(16,244,145.22)

6,411,636.28

รวม
11.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
11.1 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 นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรั บสิ น ทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

93,214,840.00

-

-

93,214,840.00
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

137,685,487.50

-

-

137,685,487.50

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีมีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ด ณ สิ นวันทําการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

-

มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่มีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ด ณ สิ น
วันทําการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นทีจะได้รับจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ
ทังนีราคาจะต้องไม่ตากว่
ํ า0

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
11.2 ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีอาจเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้ใน
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการ
เก็บหนี
11.3 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี ยงที กองทุ น อาจได้รับ ความเสี ยหายอัน สื บ เนื องมาจากการที กองทุ น ไม่
สามารถเปลียนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที
กองทุนจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมือครบกําหนด
กองทุนสามารถลดความเสี ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึง หากความเสี ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์
เช่น กองทุนมีการกําหนดสัดส่ วนทีเหมาะสมสําหรับหลักทรั พย์ของบริ ษทั ทีมีขนาดเล็กหรื อมีสัดส่ วนของหุ ้นที ซื อ
ขายในตลาดตํา โดยกองทุนจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริ ษทั หรื อปริ มาณการซื อขายเฉลียเป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเหมาะสม
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วันทีทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินทีสําคัญนับจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือทวงถาม
ภายใน 1 ปี

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

93,214,840.00

1,004,168.85

-

93,214,840.00

-

1,004,168.85

เงินฝากธนาคาร

-

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

-

16.79

16.79

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

-

3,605,133.19

3,605,133.19

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

-

3,709,042.63

3,709,042.63

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

-

41,206.42

41,206.42

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

224,830.23

224,830.23

หนีสิ นทางการเงิน

วันทีทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินทีสําคัญนับจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือทวงถาม
ภายใน 1 ปี

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

137,685,487.50

1,136,383.08

-

137,685,487.50

-

1,136,383.08

เงินฝากธนาคาร

-

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

-

29.44

29.44

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

-

3,697,220.98

3,697,220.98

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

-

60,004.58

60,004.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

313,276.62

313,276.62

หนีสิ นทางการเงิน
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11.4 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่ าของสิ น ทรั พย์ท างการเงินและหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปัจจุบนั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

93,214,840.00

93,214,840.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

1,004,168.85

-

1,004,168.85

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

16.79

16.79

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

3,605,133.19

3,605,133.19

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

3,709,042.63

3,709,042.63

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

41,206.42

41,206.42

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

224,830.23

224,830.23

หนีสิ นทางการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

137,685,487.50

137,685,487.50

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

1,136,383.08

-

1,136,383.08

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

29.44

29.44

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

3,697,220.98

3,697,220.98
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(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

หนีสิ นทางการเงิน
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

60,004.58

60,004.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

313,276.62

313,276.62

11.5 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี ยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงของสภาวะการลงทุน ในตลาดหุ้นที มีผลต่อการเปลี ยนแปลงของราคาหุ ้น
โดยปั จจัยทีเข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี ยงที
เกิ ดจากปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ งอาจจะทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน
ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนไม่สามารถทีจะขจัดความเสี ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีทางกองทุนใช้เพือช่วยลดความเสี ยงใน
ด้านปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนทีดี และไม่ให้เกิดความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงของตลาดมาก
จนเกินไป แต่สาํ หรับความเสี ยงของตลาด (Market Risk) นัน กองทุนไม่สามารถขจัดหรื อลดลงได้เนืองจากเป็ นความ
เสี ยงขันพืนฐานทีอยูใ่ นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี
11.6 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี ยงด้านอัตรา
แลกเปลียน
12.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื อวันที 13 มกราคม 2564 ที ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
วันที 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ ผถู ้ ื อหน่ วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน D ในอัตราหน่ วยละ 0.30 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ น 2.08 ล้านบาท
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13.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
14.

ตามที
รายงานไว้เดิม

จัดประเภทใหม่

ตามที
รายงานใหม่

9,032.88

4.42
(4.42)

4.42
9,028.46

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564

