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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล สตาร พลัส อันเฮดจ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล สตาร พลัส อันเฮดจ สําหรับระยะเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทาน
ไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล สตาร พลัส อันเฮดจ มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่
ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 38.15
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2563

2564
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

180,545,154.88
2,023,251.12
178,521,433.85
68,202,791.69
180,201,226.46

สรุ ปผลการดําเนินงาน

165,631,022.90
1,655,783.53
163,974,162.09
21,334,469.89
165,319,085.39

บาท
2564

รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

5,260.38
1,690.60
6,950.98
2,818,198.40
49,679,822.83
46,868,321.80

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 63 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64

2563
120,420.88
2,089.49
122,510.37
2,036,360.71
20,021,446.11
18,107,282.36

บาท
2564

2563

180,201,226.46
16.8865

165,319,085.39
12.2236

3

รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล สตาร
พลัส อันเฮดจ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 12.2236 บาท ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มาอยูที่ 16.8865 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.15

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

24.71%

2.01%

3.27%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

29.42%

3.13%

4.42%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

11.76%

38.15%

19.39%

9.21%

14.03%

46.09%

17.56%

11.36%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี MSCI AC World ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

4

ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 178.52 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศใน
อัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

29 ตุลาคม 2564

1

1

93.07

*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 โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2,348.76

1.60

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

54.80

0.04

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee)

250.53

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

38.00

0.02

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)

40.75

0.03

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

22.79

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

6.76

0.005

2,762.39

1.89

164.07

0.11

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

* 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 0.14 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน0.75 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.41 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 4.36 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.10 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.41
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล สตาร พลัส อันเฮดจ
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ลําดับที่
1

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

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

164,065.64

100.00

164,065.64

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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)
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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 โกลบอล สตาร พลัส อันเฮดจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

180,201,226.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO
CLASS I SHARES ACC USD CLOSE (GSGCEIC LX)
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV-GLOBAL FOCUSED GROWTH
EQUITY FUND CLASS I (TRPGEQI LX)
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD
CLASS S (WELGDGA LX)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 125,778,766.33 บาท )

การจัดอันดับความ
อัตรา วันครบ นาเชื่อถือของตรา
ดอกเบี้ย อายุ สารหรือผูออกตรา
สาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม
(บาท)

เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

16,826.152

18,477,474.32

10.35

10.25

49,383.890

80,280,061.64

44.97

44.55

52,807.547

79,763,897.89

44.68

44.26

178,521,433.85

100.00

99.06

178,521,433.85

100.00

99.06

9

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
1. T.Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund Class I (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 873.6 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
79.86 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

10

11

2. Wellington Global Quality Growth Fund USD (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
11.2 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
45.5 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

12

13

3. Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Class I (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
4,316 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
33.08 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

การกระจายการลงทุนในประเทศตางๆ

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

14

15

16

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 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ตุลาคม 2564

4
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ตุลาคม 2564

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

5
5

178,521,433.85
2,023,251.12
469.91
180,545,154.88

163,974,162.09
1,655,783.53
1,077.28
165,631,022.90

23,557.87
312,718.40
70.49
7,581.66
343,928.42
180,201,226.46

304,715.92
161.59
7,060.00
311,937.51
165,319,085.39

106,712,937.65

135,245,044.12

5,285,497.12
68,202,791.69
180,201,226.46

8,739,571.38
21,334,469.89
165,319,085.39

16.8865
10,671,293.7575

12.2236
13,524,504.4016

5
5

5
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ตุลาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio - Class I (Shares Acc. USD Close)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund - Class I
Wellington Global Quality Growth Fund - USD Class S
รวมหน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

16,826.1520
49,383.8900
52,807.5470

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

18,477,474.32
80,280,061.64
79,763,897.89
178,521,433.85

10.35
44.97
44.68
100.00

178,521,433.85

100.00

6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
iShares MSCI ACWI ETF
Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio - Class I (Shares Acc. USD Close)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund - Class I
Wellington Global Quality Growth Fund - USD Class S
รวมหน่ วยลงทุนในต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

1,500.0000
23,430.0480
65,026.7400
64,326.6450

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

3,656,131.53
17,664,728.78
73,325,904.46
69,327,397.32
163,974,162.09

2.23
10.77
44.72
42.28
100.00

163,974,162.09

100.00

7
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

5,260.38
1,690.60
6,950.98

120,420.88
2,089.49
122,510.37

2,348,758.61
54,804.36
250,534.25
38,000.00
55,809.58
70,291.60
2,818,198.40
(2,811,247.42)

1,723,285.27
40,210.00
183,817.10
38,000.00
51,048.34
2,036,360.71
(1,913,850.34)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไรสุทธิ จากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

17,081,746.83
33,123,308.08
(525,232.08)
49,679,822.83

911,663.07
19,158,193.09
(48,410.05)
20,021,446.11

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

46,868,575.41
(253.61)
46,868,321.80

18,107,595.77
(313.41)
18,107,282.36

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการทํารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

5
5

8
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564

2564
การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิมขึนของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

46,868,321.80
61,540,417.61
(93,526,598.34)
14,882,141.07
165,319,085.39
180,201,226.46

(หน่ วย : บาท)
2563

18,107,282.36
84,348,521.05
(20,184,191.17)
82,271,612.24
83,047,473.15
165,319,085.39
(หน่ วย : หน่ วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13,524,504.4016
4,232,722.7993
(7,085,933.4434)
10,671,293.7575

8,300,176.9218
6,886,848.0184
(1,662,520.5386)
13,524,504.4016

9
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100
ล้านหน่ วย มู ลค่ าหน่ วยลงทุ นละ 10 บาท) โดยมีบ ริ ษ ัท หลัก ทรั พย์จ ัดการกองทุน ทิ ส โก้ จํากัด (“บริ ษ ัท จัด การ”) เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลียใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ซึงกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ
ทัวโลก หรื อในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และ/หรื อ กลุ่มธุรกิจ ทังนี สัดส่ วนการ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั
จัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
(Hedging)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามแนวปฏิ บตั ิท างบัญชี ว่าด้วยการบัญชี สําหรับกิจการที ดําเนิ นธุรกิ จเฉพาะด้านการลงทุนตามที
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั
งบการเงินก่อนปี ปั จจุบนั กองทุนได้จดั ทํางบการเงินตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106
เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีความหมายขัดแย้งกันหรื อมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่
ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน

3.2

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2563 กองทุนได้ถือปฏิบ ัติตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครังแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงินงวดก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบทังนี การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ซึงเป็ นแนวทางทีสามารถกระทําได้ตาม
ข้อกําหนดของแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี โดยนโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี
มาถือปฏิบตั ิมีดงั นี
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีสิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนีสิ นอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนในการทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมือเกิดขึน

4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1

เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทีปฏิบตั ิใช้ ตังแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินจะรับรู ้ในวันทีมีการตกลงกัน (Trade date)
คือวันทีกองทุนมีขอ้ ผูกมัดทีจะซือหรื อขายเงินลงทุน
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กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีเมือเกิดขึน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีสิ นทางการเงินทังหมดจะจัดประเภทเป็ นหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 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 กองทุนต้องรั บรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวม
ของสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กองทุนตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เมือภาระผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด
ณ วันทีตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของหนีสิ นทางการเงินที
ตัดรายการและสิงตอบแทนทีจ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นโยบายการบัญชีทีปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที 1 พฤศจิกายน 2563
การวัดมูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสิทธิ ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นทีกองทุนจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนในความต้องการของตลาดซึ งเป็ นเงินลงทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับในต่างประเทศ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุ ดของวันทีวัดค่าเงินลงทุน กรณี ทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ของวันทีวัดค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
4.2

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จา่ ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3

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

4.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน ซึ งได้แสดงไว้ในกําไรขาดทุน
สุ ทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

4.5

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุน ตังแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสี ยทังหมดทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร ซึงประกอบด้วย
บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรื อมีหน้าทีกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพือให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีวางไว้
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการที เกียวข้องกัน ยังหมายรวมถึ งบุคคลหรื อกิจการที มีอาํ นาจควบคุมกองทุน หรื ออยู่
ภายใต้อาํ นาจการควบคุมของกองทุน หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญของกองทุน

4.6

บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมทียังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันทีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
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4.7

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ น ที เกี ยวข้องกับ สิ น ทรั พย์ หนี สิ น รายได้ ค่ าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้

5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และกองทุนอืนทีบริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2564

2563

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,348,758.61

1,723,285.27

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

250,534.25

183,817.10

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

526.11

1,172.76

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย

อัตราตลาด

ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2564

2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

243,104.78

236,031.76

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

25,931.16

25,176.74

เจ้าหนีอืน

19.79

-

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

102,004.47

740,201.32

205.78

647.95
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6.

ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

7.

2564

2563

ซือเงินลงทุน

59,976,446.89

97,755,890.54

ขายเงินลงทุน

95,634,230.04

34,714,319.25

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
ั อหนี สิ นนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

178,521,433.85

-

178,521,433.85

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน
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ณ วันที 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย : บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

3,656,131.53

160,318,030.56

-

163,974,162.09

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนทีมีตลาดซื อขายคล่องรองรับคํานวณโดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุ ด ณ สิ นวัน
ทําการสุ ดท้าย กรณี ที ไม่มีตลาดซื อขายคล่องรองรั บ คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ น ทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย ณ สิ นวัน
ทําการสุ ดท้าย

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
7.2

ความเสี ยงด้านการให้เครดิต
ความเสี ยงด้านการให้เครดิต คือ ความเสี ยงทีอาจเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้
ในเครื องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการ
เก็บหนี

7.3

ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด ซึ งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าของสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสันและมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที
ซึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในปั จจุบนั
ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

178,521,433.85

178,521,433.85

560,799.56

2,023,251.12

469.91

469.91

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

1,462,451.56
-
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(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

หนีสิ นทางการเงิน
เจ้าหนีจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

-

23,557.87

23,557.87

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

-

312,718.40

312,718.40

ณ วันที 31 ตุลาคม 2563 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

-

163,974,162.09

163,974,162.09

574,224.43

1,655,783.53

-

1,077.28

1,077.28

-

304,715.92

304,715.92

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากดอกเบีย

1,081,559.10

หนีสิ นทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7.4

ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน คือ ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิน ตราต่างประเทศ
ซึ งอาจจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อหนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบญ
ั ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร

(หน่วย : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
2564
2563
5,377,718.56
44,054.39

5,256,761.52
18,392.73
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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 5 วัน ทําการ นับ แต่วนั คํา นวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน

8.

ภาระผูกพัน
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน

9.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 29 ธันวาคม 2564

