
 
 
 

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวติี ้
(TISCO China H-Shares Equity Fund) 
สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562                                        

ถงึวนัที ่31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั 
 



รายงานบริษทัจดัการ 
 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ 
 

    บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานได
ทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 
  

     ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 7.60 
 

    ทายน้ี บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงม่ันสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเน่ือง และหวังเปนอยางยิ่งวา          
จะไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป 
 
 
                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                  บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ทิสโก จํากดั 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวตีิ ้

  ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 

กองทุนเปิด 
ตั้งแต่ 
ต้นปี 

 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 
ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน 

ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวติี ้ -15.48% -8.08% -15.48% -7.60% -15.46% -2.05% -4.10% -1.98%

เกณฑ์มาตรฐาน** -6.06% -2.77% -6.06% 2.18% -8.64% -0.21% -1.40% 0.79% 

เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** -13.71% -6.46% -13.71% -5.13% -12.35% 1.13% -1.56% 0.46% 

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน  ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ  ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

  ** ดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งไดคาํนวณใหอยูในรูปเงินสกุลบาทแลว 
  *** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซ่ึงคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนท่ีกองทุนทําการ  

ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่ 
เริ่มคํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเร่ิมคํานวณตามวันท่ีที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนหรือมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนในการ 
ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของกองทุนน้ัน ๆ ทั้งน้ี เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานท่ี บลจ.ทิสโก จัดทําข้ึนเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผล 

การดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวตีิ ้

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือผู้จัดการกองทุน (back-up) 

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวิตี ้ คุณณัฐภัทร มติรศิริสวัสดิ ์

 

คุณสากล รัตนวรี 

คุณธรีะศักดิ์ บญุญาเสถยีร 

 
 

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
 

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวิตี ้

ข้อมูล ณ วนัที ่ จํานวนกลุ่ม* กลุ่มที ่ สัดส่วน(%) 

31 มีนาคม 2563 - - - 

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก               
เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) 
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กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวตีิ ้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม                                                                      
สําหรับระยะเวลา 6 เดอืน ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 9,168.41 0.54 

คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) 357.57 0.02 

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 1,466.94 0.09 

คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - 

คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 97.07 0.004 

รวมคาใชจายท้ังหมด * (Total*) 11,089.99 0.65 

 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Commission)                                              164.31                             0.01 
 

* ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม 
   ภาษีมูลคาเพ่ิม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหน้ี และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) 
**      คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 20.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอ่ืน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 4.77 บาท (หนวย : พันบาท) 
          หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
          คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.79 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 4.73 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาซ้ือเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 4.96 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 6.47 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
          คาใชจายเก่ียวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 14.35 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
  

 อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม  (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                   =                      0.19 
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164,310.26 100.00
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                    1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
                    2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ลาํดับที่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์
การรับบทวจิัย
รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
  จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน
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   

6 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

7 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

8 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)   

9 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด   

10 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด    

11 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)   

13 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด   

14 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

15 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

16 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)   

17 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )   

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไชน่า H-Shares อคิวติี ้
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2563

               หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
                               หรือที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการ
                               กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกจิกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทนุ (SOFT COMMISSION)
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท          1,411,799,078.40

จํานวนหนวย

 /เงินตน

(หุน/บาท)
เงิน

ลงทุน

สินทรัพย

สุทธิ

หลักทรัพยตางประเทศ

หนวยลงทุน (Unit Trust)
      HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF  (2828 HK) 3,484,270 1,426,843,390.28 100.00 101.07   
          รวมหนวยลงทุน (Unit Trust) 1,426,843,390.28 100.00 101.07   
 

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  1,638,903,617.31 บาท ) 1,426,843,390.28 100.00 101.07   

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

รอยละของมูลคา
มูลคายุติธรรม 

(บาท)

การจัดอันดับ

ความนาเช่ือถือ

ของตราสารหรือ

ผูออกตราสาร /

สถาบัน

วันครบ

อายุ

อัตรา

ดอกเบ้ีย
ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

HANG SENG H-SHARE INDEX ETF (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)  
    มูลคาทรัพยสินสุทธิ   21,500.21 ลานดอลลารฮองกง 
    มูลคาหนวยลงทุน             97.01 ดอลลารฮองกง  
 
 

การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

 
 
 
หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 10 อันดับแรก 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน (%) 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
*   ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
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สรุปขอมูลการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันกองทุนรวม 
โดยมีการปรับปรุงในสวนขอผูกพันในขอดังตอไปนี้ 
ขอ 16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน  
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
16.2.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปน
ในการรับชําระหน้ี 
16.4 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณี
ที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริงและ 
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย 
 
ขอ 18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้  
(1) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนบุคคล ดังนี้  
(ก) กองทุน ดังนี้   
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
2. กองทุนประกันสังคม  
3. กองทุนการออมแหงชาติ  
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
5. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
6. กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
7. กองทุนอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวามีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตามขอ 1. ถึงขอ 6. 
8.  กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะตามขอ 1. ถึงขอ 7.   
(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหน่ึง (1) (ก) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล  
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโครงการระหวางประเทศ โดยเปนการลงทุนในตางประเทศของ 
ผูลงทุนที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) 
(ง)  บุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 
 
(2) กรณีที่เปนการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้ 
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(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการแตงต้ังจาก
บริษัทจัดการ 
“ผูลงทุนรายใหญ” และ “ผูดูแลสภาพคลอง” ตามขอ (2) (ก) หมายความ ผูลงทุนรายใหญและผูดูแลสภาพคลอง ตามที่
กําหนดไวในประกาศที่เก่ียวกับการจัดต้ังและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวยลงทุน 
ที่รองรับการรับโอนเงินดังกลาว 
“เงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ” หมายถึง 
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนตอเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น 
3. ผลประโยชนอันเกิดจากเงินตามขอ 1. และขอ 2. 
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามขอ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเปนการถือหนวยลงทุนที่มีระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 1 ป  เวน
แตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เน่ืองจากมีเหตุจําเปนและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโดยรวม
ของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ 
(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถวน ดังนี้ 
1. การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตองมิไดเปนไปโดยมุง
แสวงหาประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากประโยชนทั่วไปที่พึงไดรับจากการลงทุน เชน เงินปนผล หรือสิทธิออกเสียง เปนตน 
2. มีกระบวนการท่ีทําใหม่ันใจไดวาผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผูถือหนวยลงทุนท่ีถือเกินกวา
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได 
 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 
  
ขอ 19.  หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
19.1 ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการแกไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใด
วิธีการหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน 
(2) การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
 
19.2 วันและเวลาในการดําเนินการเพื่อขอมติ  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี กลาวคือ กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
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จัดการ เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเร่ืองดังกลาว 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ 
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศน้ีแลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน 
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพเิศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
 
ขอ 20.  วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน 
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม
และไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ เร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง 
(ก) ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเก่ียวกับการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น  
(ง) ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และขอกําหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสีย
ผลประโยชน 
(จ) เร่ืองท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตอง
ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดยไดรับมติ 
โดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไม
กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพัน
เปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสง
สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของ
กองทุนรวม 

 
ขอ 22. การเลิกกองทุนรวม  
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี ้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมน้ัน 
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ความใน (3) วรรคหน่ึง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เน่ืองจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
ความใน (3) วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน 
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เม่ือปรากฏขอเท็จจริงท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และ
การเลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
 
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  
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22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพ่ือเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปล่ียนแปลงเปน
อยางอื่น  
(ก) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 
22.1.3 เพ่ือรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
มีผลต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
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หนวย : บาท
สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,638,903,617.31 บาท) 1,426,843,390.28     

เงินฝากธนาคาร                                                                                                 41,662,474.45          

ลูกหนี้                                                                                                       
   จากดอกเบี้ยรับ                                                      27,698.75                

รวมสินทรัพย 1,468,533,563.48     

หนี้สิน

เจาหนี้                               

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน                                                                                 (2,703,484.74)          

เจาหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ  (CURRENCY PAYABLE) (52,391,589.14)        

คาใชจายคางจาย (1,587,300.71)          

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย                                                                                     (47,955.68)               

หนี้สินอื่น ๆ (4,154.81)                 

รวมหนี้สิน (56,734,485.08)        

สินทรัพยสุทธิ 1,411,799,078.40     

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,705,626,460.47     

กําไร(ขาดทุน)สะสม                                                                                           

บัญชีปรับสมดุล                                                                                           (119,695,179.92)       

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน                                                                          (174,132,202.15)       

สินทรัพยสุทธิ 1,411,799,078.40     

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 8.2773                     

จํานวนหนวยลงทุน  (หนวย) 170,562,646.5596    

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบดุล

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563
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หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบ้ีย 54,439.81                
รวมรายได 54,439.81                

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ (9,168,405.83)          
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (357,567.80)             
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (1,466,944.95)          
คาสอบบัญชี (20,000.07)               
คาใชจายภาษีเงินได (8,165.96)                 
คาใชจายอื่น ๆ (77,074.01)               

รวมคาใชจาย (11,098,158.62)        
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (11,043,718.81)        
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                                                           

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น                                                                 (186,016,063.34)       
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น                                                           99,034,501.42          

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (86,981,561.92)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (98,025,280.73)

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้
งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
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