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รายงานบริษทั จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ ี
บลจ.ทิสโก้ จํากัด ได้จดั ทํารายงานประจําปี กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ ี สําหรับระยะเวลา
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําส่ งรายงานฉบับนี้ มายังท่าน
เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุ นเปิ ด ทิ สโก้ โกลบอล อิ นฟราสตรั คเจอร์ อิ ควิต้ ี (Class R) มี ผลการดําเนิ นงาน
ย้อนหลังในรอบปี ที่ผา่ นมา (สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.31
ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จํากัด ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริ การจัดการกองทุน
ของบริ ษทั ฯ โดยเราจะมุ่งมัน่ สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่องและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565*
สรุ ปฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บาท
2565

2564

74,741,533.58
4,231,968.79
70,013,174.47
16,604,147.39
72,016,110.10

271,470,861.71
18,583,588.36
252,887,075.57
8,770,181.86
263,703,614.77

สรุ ปผลการดําเนินงาน

บาท
2565

รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

4,446,230.58
3,104.66
4,449,335.24
2,681,842.89
6,066,938.89
7,833,965.53

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

1,886,552.47
1,536.77
1,888,089.24
1,972,584.53
6,645,001.83
6,560,276.01

บาท
2565

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน R

2564

2564

72,016,110.10

263,703,614.77

11.0170

10.6639

3

รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปี บัญชี 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ ี (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.6639 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาอยูท่ ี่ 11.0170
บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรื อคิดเป็ นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)

-3.02%

-5.42%

-5.45%

-3.02%

3.31%

1.79%

2.00%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.05%

-3.32%

-2.41%

1.05%

12.43%

7.91%

6.52%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-3.95%

-5.97%

-7.33%

-3.95%

3.21%

3.51%

5.40%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรั บ ด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรู ปสกุลเงิ น บาท ณ วันที่
คํานวณผล ตอบแทนในสัดส่ วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยูใ่ นรู ปสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ คํานวณผลตอบแทนในสัดส่ วน 30% และเปลี่ยนเป็ น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรู ปสกุลเงิ นบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทนในสัดส่ วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure
50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพือ่ คํานวณผลตอบแทนให้อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท ณ วันที่ คํานวณผลตอบแทนในสัดส่ วน 50% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่ งคํานวณในรู ปสกุลเงินของแต่ละดัชนี ในสัดส่ วนที่กองทุนทําการ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรู ปเงินสกุลบาทในสัดส่ วนที่กองทุนไม่ได้ทาํ การป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ ม
คํานวณตามสัดส่ วนดังกล่าว จะเริ่ มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่ มทําการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรื อมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก้ จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วดั ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเท่ากับ 70.01 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ในอัตราร้อยละ 100

รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ชื่ อกองทุนรวม

ชื่ อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

คุณสากล รัตนวรี

ชื่ อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณธี ระศักดิ์ บุญญาเสถียร

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

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(% )

30 มิถุนายน 2565

1

1

49.28

*บุคคล หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ย งและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ย งได้ ที่สํานักงานของบริษทั จัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่
2,222.61

1.61

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

44.45

0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)

237.08

0.17

ค่าธรรมเนียมผูต้ รวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.03

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน (Insurer Fee)

-

-

ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)

54.48

0.04

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

43.78

0.03

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดชั นีอา้ งอิง (Reference Index Expense)

28.52

0.02

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **(Other Expense**)

1.94

0.002

2,670.86

1.93

163.80

0.12

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Commission)

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจําปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็ นจํานวนเงิน 0.24 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าไปรษณี ย ์ (Postage Stamp) เป็ นจํานวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็ นจํานวนเงิน 0.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.11
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
รายละเอียดค่ านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลาดับที่
1

ชื่ อบริษัทนายหน้ า/บริษัทหลักทรัพย์
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

ค่านายหน้ า

ร้ อยละ/ ยอดรวม

163,799.52

100.00

163,799.52

100.00

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม

7

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบี่ ริษัทจัดการโดยตรง
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
กลต . (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอืน่ ในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สาหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ลาดับที่

บริษัทนายหน้าทีใ่ ห้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย
รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยีย่ มชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
การจองหุน้

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

P

P

O

2

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

P

P

P

8

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

P

P

P

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

P

P

P

10

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

P

P

O

11

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

P

P

O

13

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

14

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

P

15

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

P

P

O

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

P

O

O

17

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหำชน )

P

P

O

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

P

P

O

8

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท

72,016,110.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรั พย์

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน (Unit Trust)
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)
รวมหน่ วยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 61,270,244.72 บาท )

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
จานวนหน่ วย/
ความน่ าเชื่ อถือของ
เงินต้ น
ตราสารหรื อผู้ออก
(หุ้น/บาท)
ตราสาร/สถาบัน

78,818.922
295,474.959

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
เงิน
ลงทุน

สิ นทรั พย์
สุ ทธิ

35,428,710.41
34,584,464.06
70,013,174.47

50.60
49.40
100.00

49.20
48.02
97.22

70,013,174.47

100.00

97.22

9

10

บริษทั หลักทรัพ ย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
TISCO Asset Management Co.,Ltd.
บริษทั จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) 100%
ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่า

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.นายชาตรี จันทรงาม
2.นายพิชา รัตนธรรม
3.นางสาวภาวิณี องค์วาสิ ฏฐ์
4.นายธีรนาถ รุ จิเมธาภาส
5.นางดุลยรัตน์ ทวีผล
6.นายสุ พงศ์วร เมี้ยนโภคา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หนีสิ นอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4
4
6

6
4
4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

70,013,174.47
4,231,968.79

252,887,075.57
18,583,588.36

39.39
455,175.57
41,175.36
74,741,533.58

197.78
271,470,861.71

2,575,611.39
146,408.41
5.91
3,397.77
2,725,423.48
72,016,110.10

329,732.48
7,004,602.22
375,391.30
29.66
57,491.28
7,767,246.94
263,703,614.77

65,367,628.96

247,285,775.35

(9,955,666.25)
16,604,147.39
72,016,110.10

7,647,657.56
8,770,181.86
263,703,614.77

11.0170
6,536,762.9063

10.6639
24,728,577.5457

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
รวมหน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

78,818.9220
295,474.9590

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

35,428,710.41
34,584,464.06
70,013,174.47

50.60
49.40
100.00

70,013,174.47

100.00

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

หน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
รวมหน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)

มูลค่ ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

300,195.3290
1,285,158.8670

125,939,480.49
126,947,595.08
252,887,075.57

49.80
50.20
100.00

252,887,075.57

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

4,446,230.58
3,104.66
4,449,335.24

1,886,552.47
1,536.77
1,888,089.24

2,222,609.77
44,452.22
237,078.28
38,000.00
10,980.61
128,722.01
2,681,842.89
1,767,492.35

1,550,518.10
31,010.45
165,388.56
38,000.00
138,303.40
49,364.02
1,972,584.53
(84,495.29)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายการขาดทุนสุ ทธิ จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไรสุทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

17,509,199.66
2,090,763.09
(17,935,387.50)
4,470,166.19
(67,802.55)
6,066,938.89

(35,023.40)
13,088,133.58
4,064,139.00
(10,422,332.26)
(49,915.09)
6,645,001.83

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

7,834,431.24
(465.71)
7,833,965.53

6,560,506.54
(230.53)
6,560,276.01

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

4
4

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565

2565
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

7,833,965.53
11,368,837.76
(210,890,307.96)
(191,687,504.67)
263,703,614.77
72,016,110.10

(หน่ วย : บาท)
2564

6,560,276.01
189,434,544.42
(9,834,392.93)
186,160,427.50
77,543,187.27
263,703,614.77
(หน่ วย : หน่ วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

24,728,577.5457
1,010,890.3737
(19,202,705.0131)
6,536,762.9063

8,050,718.5171
17,652,994.2731
(975,135.2445)
24,728,577.5457

9
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี
กองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ โกลบอล อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ อิค วิตี (“กองทุ น ”) ได้จ ดทะเบี ยนกับ สํ านักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) เมื อวันที 9 สิ งหาคม 2560 ปั จจุ บันมี เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน D
- ชนิดหน่วยลงทุน R

หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการจ่ายเงินปันผล
หมายถึง หน่วยลงทุนทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบนั บริ ษทั จัดการเปิ ดให้บริ การหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน R
กองทุนเป็ นกองทุน ประเภทรับ ซื อคืนหน่ วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ด ของโครงการ โดยมี น โยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ทีมีนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารของบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจเกียวกับโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทังนี บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวม
อีทีเ อฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่ วนกองทุน ละไม่เ กิน ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุน
ซึ งสัด ส่ วนการลงทุน ในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุน รวมอีที เอฟต่างประเทศแต่ละกองทุน จะขึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และมีการลงทุนทีส่ งผล
ให้มีมูลค่าการลงทุนสุ ทธิ ทีเกียวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในหนังสื อชีชวน
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการที ดําเนิ น ธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน ตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื องที แนวปฏิ บัติทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อ
มีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1

เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันทีมีการตกลงกัน (Trade date) คือ
วันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีสิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการ
กองทุ น ตัด รายการสิ น ทรัพย์ท างการเงิน เฉพาะเมื อสิ ท ธิ ตามสัญ ญาที จะได้รับ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พย์ท าง
การเงินหมดอายุ หรื อเมือโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบ
ทังหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอืน
ณ วันทีตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวม
ของสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินที
ตัดรายการและสิงตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.2

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม
กองทุนจะรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3

การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปันผลเป็ นเงินสด

3.4

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.5

ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน ซึ งได้แสดงไว้ในกําไรขาดทุนสุ ทธิ
จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
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3.7

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึงประกอบด้วย
บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการที เกียวข้องกันยังหมายรวมถึ งบุคคลหรื อกิ จการที มีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยู่
ภายใต้อาํ นาจการควบคุมของกองทุน หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญของกองทุน

3.8

บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.9

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมี ผลกระทบต่ อจํานวนเงิน ที เกี ยวข้องกับ สิ น ทรัพย์ หนี สิ น รายได้ ค่ าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้

4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,222,609.77

1,550,518.10

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

237,078.28

165,388.56

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

241.42

553.40

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

13
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2565

2564

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

96,220.49

299,459.74

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

10,263.50

31,942.36

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

เจ้าหนีอืน

-

49,515.92

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร

102,272.02

5,972,447.90

1.67

43.66

ลูกหนีจากดอกเบีย
5.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
2565

6.

2564

ซือเงินลงทุน

15,686,584.35

194,838,602.00

ขายเงินลงทุน

218,160,448.20

28,160,577.58

อนุพนั ธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 กองทุนมีจาํ นวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ดงั นี
(หน่วย : บาท)
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

64,992,271.00

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
41,175.36

หนีสิ น
2,575,611.39
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีจาํ นวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ดงั นี
(หน่วย : บาท)

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7.

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์

219,132,007.00

-

หนีสิ น
7,004,602.22

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
7.1

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่า ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมี สภาพคล่องสําหรั บสิ น ทรั พย์หรื อหนี สิ นที มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูล
ทีใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
-

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า

-

ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ น ทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

หน่วยลงทุน

-

70,013,174.47

-

70,013,174.47

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

41,175.36

-

41,175.36

-

2,575,611.39

-

2,575,611.39

สิ นทรัพย์

หนีสิ น
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี สิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

252,887,075.57

-

252,887,075.57

-

7,004,602.22

-

7,004,602.22

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน
หนีสิ น
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนทีไม่มีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้าย

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าที
ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
7.2

ความเสี ยงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิ ต คือ ความเสี ยงที อาจเกิด จากการที คู่ สัญญาไม่ สามารถปฏิบ ัติตามภาระผูกพัน ที ระบุไว้ใน
เครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้เครดิตทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการ
เก็บหนี

7.3

ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่ อมูลค่าของสิ น ทรัพย์ท างการเงินและหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ น ทรัพย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

70,013,174.47

70,013,174.47

1,738,855.58

2,493,113.21

4,231,968.79

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

-

39.39

39.39

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

-

455,175.57

455,175.57

สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์

-

41,175.36

41,175.36

หนีสิ นอนุพนั ธ์

-

2,575,611.39

2,575,611.39

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

-

146,408.41

146,408.41

หนีสิ นทางการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

252,887,075.57

252,887,075.57

3,354,787.92

18,583,588.36

-

197.78

197.78

เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

329,732.48

329,732.48

หนีสิ นอนุพนั ธ์

-

7,004,602.22

7,004,602.22

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

-

375,391.30

375,391.30

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

15,228,800.44

หนีสิ นทางการเงิน
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7.4

ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน คือ ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิน ตราต่างประเทศ
ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อหนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบญ
ั ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

(หน่วย : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
2565
2564
1,985,063.07
7,887,193.20
70,686.51
104,631.13
12,905.46
-

กองทุนได้ทาํ สัญญาอนุ พนั ธ์เพือคุม้ ครองความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของเงินลงทุนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุ 6)
7.5

ความเสี ยงทีเกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี ยงทีเกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี ยงทีเกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศทีกองทุนลงทุนหรื อประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทํา
การของประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุน
ลงทุนล่าช้า และส่ งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปั ญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที
กองทุนลงทุน คือ มี วนั หยุดทําการไม่ตรงกับ วันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปั ญหาความ
ล่าช้าในการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการ นับ แต่วนั คํา นวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน

8.

ภาระผูกพัน
กองทุน มีภาระผูก พันที จะต้องจ่ายค่าธรรมเนีย มการจัด การ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

9.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 29 สิ งหาคม 2565

