กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์
(TISCO Biotechnology Healthcare Fund)
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่
12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายัง
ทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร มีผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 12
มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 52.29
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์

n.a.

0.98%

2.96%

52.29%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

n.a.

0.85%

3.87%

47.85%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

n.a.

2.30%

5.69%

50.86%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมเป นผลการดําเนินงานหลังหั กค าธรรมเนี ยมการจั ดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ค า เฉลี่ ย ระหว า ง 1) ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวมหลั ก (Polar Capital Funds plc-Biotechnology) ชนิ ด หน ว ยลงทุ น I US Dollar) ปรั บ ด ว ยอั ต รา
แลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาทแลว ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน
นอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษีในสัดสวน 5%
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนการ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์

คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณสากล รัตนวรี

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 สิงหาคม 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,808.45

0.50

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

84.25

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

449.35

0.08

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)

83.07

0.01

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

62.75

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

71.07

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

3,558.94

0.64

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

2,536.57

0.45

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 19.55 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 1.09 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 40.51 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 4.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 4.97 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.48
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กองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลําดับที่
1

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

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,536,568.91

100.00

2,536,568.91

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์ แคร์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ เี ก่ ียวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

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 )
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กองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

660,597,768.92

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบอายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
มูลคายุติธรรม
เงินตน
(บาท)
(หุน/บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND (POLBTIU ID)

รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 565,091,704.02 บาท )

640,400.268 651,161,413.13 100.00

98.57

651,161,413.13 100.00

98.57

651,161,413.13 100.00

98.57
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
803.10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
32.66 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
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กองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 565,091,704.02 บาท)
เงินฝากธนาคาร

651,161,413.13
20,955,375.72

ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับ
จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

6,459.15
54,837,472.55
4,189,563.90
79,842.70
731,230,127.15

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

(69,803,959.98)
(812,009.17)
(11,028.49)
(5,360.59)
(70,632,358.23)

สินทรัพยสุทธิ

660,597,768.92

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

433,769,733.24

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

34,737,701.20
192,090,334.48
660,597,768.92
15.2292
43,376,973.3253
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กองทุนเปด ทิสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธแคร
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

109,668,662.90
86,069,709.11
195,738,372.01

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

192,090,334.48

49,144.68
49,144.68
(2,808,444.77)
(84,253.35)
(449,351.15)
(19,547.27)
(7,371.71)
(328,213.96)
(3,697,182.21)
(3,648,037.53)
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