กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
(TISCO Global Infrastructure Equity Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อให
ทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ทั้ง นี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ (Class R) ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
(สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.53
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)

13.86%

5.83%

6.68%

6.53%

13.86%

6.85%

2.94%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

27.52%

5.78%

6.22%

11.26%

27.52%

11.62%

7.03%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

16.07%

6.89%

7.66%

7.45%

16.07%

10.86%

7.01%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวางดัชนี 1) FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน ในสัดสวน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 30% และเปลี่ยนเปน คาเฉลี่ยระหวาง 1) ดัช นี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทนในสัดสวน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับ
ดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 50% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการ ปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน
คุณสากล รัตนวรี

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 ธันวาคม 2564

1

1

38.26

*บุคคล 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 โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,559.75

0.81

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

31.19

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

166.37

0.09

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

19.16

0.01

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)

31.41

0.01

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

26.50

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

1,834.38

0.95

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

140.56

0.07

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 0.24 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 17.55 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.009 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.59 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 7.32 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.80 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.31
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับที่

1

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

140,561.57

100.00

140,561.57

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้

6

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ 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 )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

95,754,547.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 83,876,067.71 บาท )

อัตรา วันครบ
ดอกเบี้ย อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

105,939.938
417,374.959

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

47,632,945.00
46,829,002.04
94,461,947.04

50.43
49.57
100.00

49.74
48.91
98.65

94,461,947.04

100.00

98.65
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
1. Lazard Global Listed Infrastructure Equity (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,118.99 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
3.37 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

9

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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2. First Sentier Global Listed Infrastructure (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,941.2 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
13.49 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

11

ผลการดําเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

94,461,947.04
760,490.96
14.70
699,079.39
95,921,532.09
(162,600.56)
(2.21)
(4,382.19)
(166,984.96)
95,754,547.13
84,201,599.84
(7,208,295.87)
18,761,243.16
95,754,547.13
11.3720
8,420,159.9916
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

(1,559,745.27)
(31,194.89)
(166,372.75)
(19,156.24)
(66,501.96)
(1,842,971.11)
1,681,223.83

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

4,376,502.90
3,933,712.67
8,310,215.57

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได

9,991,439.40
(378.10)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

9,991,061.30

3,521,674.38
2,520.56
3,524,194.94
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