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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ มีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่
28 กันยายน 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.11
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561*
สรุ ปฐานะการเงิน

บาท
2561

สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

2560

73,198,648.86
2,212,184.39
68,421,011.73
9,018,882.06
73,066,949.54

สรุ ปผลการดําเนินงาน

66,983,320.92
2,927,513.50
62,084,627.61
6,281,691.83
63,891,908.27

บาท
2561

รายไดดอกเบีย้
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

14,115.68
14,115.68
989,414.17
3,712,488.72
2,737,190.23

สรุ ปข้ อมูลต่อหน่ วยลงทุน

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61

20,185.33
20,185.33
1,399,137.33
15,915,937.91
14,536,986.01

บาท
2561

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน

2560

73,066,949.54
10.9253

2560
63,891,908.27
10.5964
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2560 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.5964 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2560 มาอยูที่ 10.9253 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือคิด
เปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.10

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน

ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ

2.40%

2.07%

6.57%

3.11%

3.04%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

-2.96%

-1.42%

2.87%

-3.11%

2.62%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

0.47%

1.05%

5.13%

1.02%

4.73%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนี MSCI Europe Total Net Return (EUR) ซึ่งไดคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาทแลว
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการปองกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคํานวณตาม
สัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 68.42 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศใน
อัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ

คุณสากล รัตนวรี

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณสุพงศวร เมี้ยนโภคา
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กันยายน 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
แบบแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

764.94

1.07

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

22.95

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

122.39

0.17

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

40.00

0.05

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)

34.24

0.05

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

4.89

0.006

989.41

1.38

-

-

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 0.43 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 0.85 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 0.91 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 0.95 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 0.69 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 1.06 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.38
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
การจองหุ้น

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
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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 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)







7

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

73,066,949.54

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
CPR INVEST SILVER AGE-IC (CPRSAIC LX)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 66,046,866.04 บาท )

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ดอกเบี้ย อายุ
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

13.7697

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน
สุทธิ

68,421,011.73 100.00
68,421,011.73 100.00

93.64
93.64

68,421,011.73 100.00

93.64

8

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
CPR INVEST – SILVER AGE- I - ACC (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
387.24 ลานยูโร
มูลคาหนวยลงทุน
132,699.61 ยูโร
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

9

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

10

11

12

13

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุน ป 2561 : 66,046,866.04 บาท
(ราคาทุน ป 2560 : 58,550,296.33 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้จากตราสารอนุพันธ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หนวย : บาท)
2560

4, 9, 11

68,421,011.73

62,084,627.61

7, 8, 11

2,212,184.39

2,927,513.50

8
11
11

3,253.02
2,562,199.72
73,198,648.86

5,841.27
1,965,338.54
66,983,320.92

12,967.18
116,421.64
2,310.50
131,699.32
73,066,949.54

2,557,478.65
108,506.74
423,273.40
2,153.86
3,091,412.65
63,891,908.27

66,878,633.69

60,295,472.14

(2,830,566.21)
9,018,882.06
73,066,949.54

(2,685,255.70)
6,281,691.83
63,891,908.27

10.9253
6,687,863.3702

10.5964
6,029,547.2142

8
11

4
5

14

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม
(หนวย)
(บาท)
เงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
หนวยลงทุน
CPR Invest - Silver Age ชนิดหนวยลงทุน I-Acc
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 66,046,866.04 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13.7697

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

68,421,011.73
68,421,011.73

100.00
100.00

68,421,011.73

100.00

15

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม
(หนวย)
(บาท)
เงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
หนวยลงทุน
CPR Invest - Silver Age ชนิดหนวยลงทุน I-Acc
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 58,550,296.33 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12.3832

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

62,084,627.61
62,084,627.61

100.00
100.00

62,084,627.61

100.00

16

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
8

4
6, 8
6
6, 8

2561

(หนวย : บาท)
2560

14,115.68
14,115.68

20,185.33
20,185.33

764,940.46
22,948.22
122,390.41
40,000.00
39,135.08
989,414.17
(975,298.49)

1,117,606.34
33,528.16
178,816.98
40,000.00
29,185.75
1,399,137.23
(1,378,951.90)

1,373,159.01
(1,160,185.59)
516,300.00
2,985,473.12
(2,257.82)
3,712,488.72

2,318,492.08
12,693,117.14
2,677,421.98
(1,777,272.24)
4,178.95
15,915,937.91

2,737,190.23

14,536,986.01

4

10
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กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561

(หนวย : บาท)
2560

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(975,298.49)
1,373,159.01
(1,160,185.59)
516,300.00
2,985,473.12
(2,257.82)
2,737,190.23

(1,378,951.90)
2,318,492.08
12,693,117.14
2,677,421.98
(1,777,272.24)
4,178.95
14,536,986.01

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

39,008,104.89
(32,570,253.85)
6,437,851.04

2,499,534.53
(72,953,914.78)
(70,454,380.25)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
สินทรัพยสุทธิตนป
สินทรัพยสุทธิปลายป

9,175,041.27
63,891,908.27
73,066,949.54

(55,917,394.24)
119,809,302.51
63,891,908.27
(หนวย : หนวย)

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,029,547.2142
3,648,328.2463
(2,990,012.0903)
6,687,863.3702

12,752,914.1106
260,955.8883
(6,984,322.7847)
6,029,547.2142

18

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561

(หนวย : บาท)
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2,737,190.23

14,536,986.01

(33,187,948.60)
27,064,537.90
2,588.25
1,965,338.54
(2,544,511.47)
7,914.90
156.64
(1,373,159.01)
1,160,185.59
(2,985,473.12)
(7,153,180.15)

(1,913,998.55)
69,904,386.34
(1,903.23)
(1,965,338.54)
2,557,478.65
(57,501.65)
(1,518.01)
(2,318,492.08)
(12,693,117.14)
1,777,272.24
69,824,254.04

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

39,008,104.89
(32,570,253.85)
6,437,851.04

2,499,534.53
(72,953,914.78)
(70,454,380.25)

(715,329.11)
2,927,513.50
2,212,184.39

(630,126.21)
3,557,639.71
2,927,513.50

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน **
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) ***
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(หนวย : บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2558
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

10.5964

9.3946

10.0000
-

(0.1468)
0.1759
(0.1486)
0.0662
0.3825
(0.0003)
0.3289
10.9253

(0.1297)
0.1940
1.0620
0.2240
(0.1488)
0.0003
1.2018
10.5964

(0.1305)
(0.0100)
(0.6600)
0.0886
0.0975
0.0090
(0.6054)
9.3946

3.83

13.90

(6.79)

73,067
1.39
0.02

63,892
1.34
0.02

119,809
1.39
0.02

77.75

68.70

104.88

ขอมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวาง
เนื่องจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง
ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

กองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1.

ลักษณะของกองทุนเปด ทิสโก ซิลเวอร เอจ
กองทุนเปด ทิ ส โก ซิลเวอร เอจ (“กองทุน”) ไดจดทะเบียนกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากั บ หลักทรั พยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมีเงินทุนโครงการจํานวน 500 ลานบาท (แบงเปน 50,000,000 หนวย
มูลคาหนวยลงทุนละ 10.00 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ
กองทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน CPR Invest - Silver
Age ชนิดหนวยลงทุน I-Acc ในสกุลเงินยูโร (EUR) บริหารและจัดการโดย CPR Asset Management กองทุนดังกลาวจด
ทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) กองทุน หลั กมี น โยบายลงทุ น ในหุ นยุ โ รปในกลุม อุ ตสาหกรรมตา งๆ ที่ ค าดว า จะได รั บ
ผลประโยชนจากภาวะที่ประชากรมีอายุสูงขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนขางตน โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่สงผลใหมีมูลคาการ
ลงทุนสุทธิที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณของแตละขณะขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง
“การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินไดจัด ทํา ขึ้น โดยใชเ กณฑร าคาทุน เดิม ในการวัด มูล คา ขององคป ระกอบของงบการเงิน ยกเวน แตจ ะได
เปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือ
มีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะเริ่มมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่ง
มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อ ง รายไดจ ากสัญ ญาที่ทํา กับ ลูก คา ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใชสํา หรับ งบการเงิน ที่มีร อบบัญ ชีเ ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2562 ฝายบริหารของกองทุนเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1

การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

4.2

การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุนประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4.3

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และ
สัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงรวมเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง และยังไม
เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน ซึ่งไดแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน

4.4

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
กองทุนวัดมูลคาสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินดวยราคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลงของราคายุติธรรม
ในงบกําไรขาดทุน กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินคงคาง ณ วันสิ้นงวด
แสดงเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้จากตราสารอนุพันธในงบดุล

4.5

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุน ตั้งแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การกองทุ น หรื อ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายหรื อ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ก องทุ น บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู
ภายใตอํานาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญของกองทุน

4.6

บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยังไมได
แบงสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
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4.7

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํ างบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

5.

กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม
(เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม
(เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 15 ตุลาคม 2558)
กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป
6.

2561

(หนวย : บาท)
2560

(3,044,244.58)

(1,665,292.68)

2,179,231.49

(139,260.59)

3,534,331.28

(9,158,785.86)

3,906,730.57

1,229,308.59

(423,273.40)
128,916.47

1,353,998.84
124,737.52

6,281,691.83

(8,255,294.18)

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังนี้
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

อัตรารอยละ
ไมเกิน 2.675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.2675 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว และจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน บริษัทจัดการคํานวณคาธรรมเนียม
ข า งต น ทุ ก วั น ที่ มี ก ารคํ า นวณมู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ โ ดยใช มู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ใ นแต ล ะวั น เป น ฐานในการคํ า นวณ
คาธรรมเนียม
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7.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารประกอบดวย
เงินตน (บาท)
ธนาคาร

8.

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2561

2560

2561

2560

บัญชีกระแสรายวัน
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

25.15
114,780.96

998,646.54

0.75

0.75

บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

205,519.26
1,891,859.02
2,212,184.39

15,053.54
1,913,813.42
2,927,513.50

0.375
0.37

0.375
0.37

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กองทุนมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งประกอบดวยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผูถือหุนหรือผูถือหนวย
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สําคัญดังกลาว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
2561

2560

นโยบายการกําหนดราคา

คาธรรมเนียมการจัดการ

764,940.46

1,117,606.34

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

122,390.41

178,816.98

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

2,294.68

6,412.30

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
รายไดดอกเบี้ย

ราคาตลาด
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังนี้
(หนวย : บาท)
2561

2560

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

64,121.10

57,543.48

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

10,259.36

9,206.95

114,780.96

998,646.54

221.86

1,983.66

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
9.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และใบรับ
ฝากเงิน เปนจํานวนเงิน 60.25 ลานบาท (2560: 71.82 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 84.35 (2560: อัตรารอยละ
68.70) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

10.

ตราสารอนุพันธ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือ ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวนเงิน 1.69 ลานยูโร เพื่อแลกกับเงิน
จํานวน 66.42 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวนเงิน 1.43 ลานยูโร เพื่อแลกกับเงิน
จํานวน 55.89 ลานบาท
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11.

เครื่องมือทางการเงิน
กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน กองทุนมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
11.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือ มูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงิน
เนื่องจากเงินลงทุนของกองทุนสวนใหญคือ หนวยลงทุนในกองทุน CPR Invest - Silver Age ชนิดหนวยลงทุน I-Acc
ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนไดแก กําไรสวนเกินทุน ดังนั้นกองทุนจึงคาดวาความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยอยูใน
ระดับต่ํา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

2,212,159.24

68,421,011.73
25.15

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

68,421,011.73
2,212,184.39

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

2,927,513.50

62,084,627.61
-

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

62,084,627.61
2,927,513.50
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11.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไดเขาทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงิน
ลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนในหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม การเขาทําธุรกรรมสัญญาดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (Hedging)
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (กองทุน CPR Invest - Silver Age ชนิดหนวยลงทุน
I-Acc) และใชสกุลเงินยูโร ซึ่งอาจสงผลใหการลงทุนตองประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
รวมถึงการรับผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้
2561
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

1,822,676.88
0.67
-

(หนวย : ยูโร)
2560
1,579,094.52
49,987.50

กองทุนไดมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 10)
11.3 ความเสี่ยงจากการไปลงทุนตางประเทศ
ความเสี่ยงจากการไปลงทุนตางประเทศ คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศตางๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ กองทุนอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑ หรือนโยบายตางๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
11.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลา
ที่กองทุนจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ไมไดกําหนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป

68,421,011.73
-

2,212,184.39
-

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ

2,562,199.72

68,421,011.73
2,212,184.39
2,562,199.72

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ไมไดกําหนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป

62,084,627.61
-

2,927,513.50

-

-

-

423,273.40

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากตราสารอนุพันธ

62,084,627.61
2,927,513.50
423,273.40

11.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุน
ลงทุน ลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่
กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปญหาความ
ลาชาในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
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11.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคา
ยุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
12.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 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

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 100%
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา

คณะกรรมการบริษทั จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นางดุลยรัตน ทวีผล
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

