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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา ตั้งแต
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงาน
ฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ มีผลการดําเนินงานในรอบที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
2565) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 35.54
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 *
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

สรุ ปผลการดําเนินงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 11 มิ.ย. 64 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65

บาท
2564
157,246,648.91
1,051,192.67
151,825,397.05
(113,305,069.69)
154,119,788.94

บาท
2564
14,527.45
714,364.10
728,891.55
5,226,969.32
(108,804,812.80)
(113,305,069.69)

บาท
2564
154,119,788.94
6.4462
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2564 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap
อิควิตี้ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.4462 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

-33.28%

-1.63%

-20.72%

-32.47%

-35.54%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-30.80%

-0.97%

-16.43%

-30.61%

-28.97%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-32.37%

-0.90%

-19.95%

-31.47%

-34.86%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหนวยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทน
ใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทนในสัดสวนรอยละ100
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 151.83 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

(back-up)

คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณสากล รัตนวรี
คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

31 พฤษภาคม 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 ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

3,736.86

1.04

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

112.10

0.03

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

597.90

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.01

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)

97.68

0.03

คาใชจายในการจดทะเบียนกองทุน
(Amoztization Of Deferred Registration Cost)

128.44

0.03

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

62.78

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

10.56

0.003

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

4,784.32

1.33

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

727.36

0.20

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ 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 1.43 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 2.27 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 6.86 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

1.13
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กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลําดับที่
1

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

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

727,362.01

100.00

727,362.01

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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







8

กองทุนเปด ทิสโก ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

154,119,788.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
GRANAHAN US SMID SELECT A USD ACC (GUSSAUA ID)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 218,550,858.33 บาท )

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

63,489.11

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

151,825,397.05 100.00
151,825,397.05 100.00

98.51
98.51

151,825,397.05 100.00

98.51

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
Granahan US SMID Select UCITS (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
455 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
70.56 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

10

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

11

12

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 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หนีสิ นอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)

4

151,825,397.05
1,051,192.67

4

6
4
4

1,084.44
4,354,268.04
14,706.71
157,246,648.91
137,797.73
2,774,417.28
208,544.83
162.67
5,937.46
3,126,859.97
154,119,788.94

สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

28,340,015.65
(113,305,069.69)
154,119,788.94

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (หน่วย)

6.4462
23,908,484.3055

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

239,084,842.98

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
Granahan US SMID Select A USD Acc
รวมหน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

63,489.11

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

151,825,397.05
151,825,397.05

100.00
100.00

151,825,397.05

100.00

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ดอกเบีย
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซือขายหน่วยลงทุน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

(หน่ วย : บาท)

4
7

14,527.45
714,364.10
728,891.55

4

3,736,861.92
112,105.90
597,897.94
38,000.00
442,646.46
299,457.10
5,226,969.32
(4,498,077.77)

4

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

(7,351,338.90)
(66,725,461.28)
(33,254,467.00)
(2,774,417.28)
1,300,871.66
(108,804,812.80)

การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(113,302,890.57)
(2,179.12)
(113,305,069.69)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเริ มแรก
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
การเพิมขึนของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด

(113,305,069.69)
407,535,614.27
336,083,200.57
(476,193,956.21)
154,119,788.94
154,119,788.94
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเริ มแรก
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างงวด
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างงวด
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

40,753,561.1220
32,322,980.5809
(49,168,057.3974)
23,908,484.3055

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน)
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมือวันที 11 มิถุนายน 2564 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 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนทีเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc) - USD (“กองทุนหลัก”) ซึ ง
มีน โยบายลงทุ น ในตราสารทุนของบริ ษทั ทีมีมู ลค่ าหลักทรั พย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMID Cap”) ที จด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรั พย์ และจัดตังในประเทศสหรั ฐอเมริ กาหรื อดําเนิ นธุ รกิ จทีมีความเกียวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจํานวน 40-60 ตัวของบริ ษทั ทีเติบโตได้อย่างต่อเนืองในหลากหลายกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมที สะท้ อ นดัช นี Russell 2500 Growth กองทุ น ดั ง กล่ า วบริ หารและจั ด การโดย Granahan Investment
Management, Inc. ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (USD) โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชี สําหรับ กิจการทีดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อ
มีความแตกต่างในการตี ความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุน รับ รู ้รายการเมื อเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ น ทางการเงิน จะรับ รู ้ในวัน ทีมีการตกลงกัน (Trade date)
คือวันทีกองทุนมี ขอ้ ผูกมัดทีจะซื อหรื อขายเงินลงทุน
กองทุน จะรับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุน
ในการทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี สิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลัง ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินที
วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุนตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือสิ ทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ของสินทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนี สิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี สิ นทางการเงินที
ตัดรายการและสิงตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.2 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม
กองทุนจะรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน ซึ งได้แสดงไว้ในกําไรขาดทุน
สุ ทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุค คลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เสี 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
3.7 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํา นวนต่อหน่ วยของกํา ไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
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3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสิ นทรัพย์
และหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุ รกิ จที สําคัญกับกิจการทีเกี ยวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 11 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3,736,861.92

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

597,897.94

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

1,927.64

อัตราตลาด

ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

143,278.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

22,924.48

เจ้าหนีอืน

20.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

284,493.41
253.80
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5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 11 มิถุน ายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึ งวันที
31 พฤษภาคม 2565 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

6.

ซือเงินลงทุน

632,352,123.16

ขายเงินลงทุน

406,449,925.93

อนุพนั ธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีจาํ นวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ดงั นี
(หน่วย : บาท)

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7.

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์

หนีสิ น

129,531,860.00

-

2,774,417.28

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซือขายหน่วยลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซือขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมรับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงบริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเข้ากองทุน

8.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ทีวัดมูลค่า ยกเว้นในกรณี ทีไม่มี ตลาดทีมีส ภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
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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 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

151,825,397.05

-

151,825,397.05

-

2,774,417.28

-

2,774,417.28

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน
หนีสิ น
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที ไม่มีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้าย

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าที
ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
8.2 ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิต คือ ความเสี ยงที อาจเกิด จากการที คู่สัญญาไม่ส ามารถปฏิบ ตั ิตามภาระผูกพัน ที ระบุไว้ใ น
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการ
เก็บหนี
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8.3 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
ซึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

151,825,397.05

151,825,397.05

1,016,277.02

34,915.65

1,051,192.67

ลูกหนีจากดอกเบีย

-

1,084.44

1,084.44

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

4,354,268.04

4,354,268.04

สิ นทรัพย์อืน

-

14,706.71

14,706.71

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

137,797.73

137,797.73

หนีสิ นอนุ พนั ธ์

-

2,774,417.28

2,774,417.28

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

208,544.83

208,544.83

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

หนีสิ นทางการเงิน

8.4 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน คือ ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ งอาจจะทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ น ทรัพย์
หรื อหนี สิ น ทางการเงิ น
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ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีบญ
ั ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

4,439,793.46
1,021.03
127,330.81

กองทุนได้ทาํ สัญญาอนุ พนั ธ์เพือคุม้ ครองความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของเงินลงทุนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุ 6)
8.5 ความเสี ยงทีเกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี ยงทีเกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี ยงทีเกิดจาก
วันหยุดทําการของประเทศทีกองทุนลงทุนหรื อประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนลงทุน
ล่าช้า และส่ งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปั ญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที
กองทุนลงทุน คือ มีวนั หยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้า
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
9.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

10.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 20 กรกฎาคม 2565

