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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 19
กุมภาพันธ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้
มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
ทั้ง นี้ กองทุ น เป ด ทิส โก ไชน า เทคโนโลยี อิ ค วิตี้ (Class A) มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในรอบที่ ผานมา (สิ้น สุ ด วันที่ 29
มกราคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 54.63
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุน
ของบริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่องและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 *
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

สรุ ปผลการดําเนินงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

*สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 19 ก.พ. 63 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ม.ค.64

บาท
2563
2,578,902,370.28
189,397,187.88
2,323,313,598.98
400,188,646.06
2,301,609,188.20

บาท
2563
4,638,582.58
59,250.48
4,697,833.06
10,651,297.74
406,150,998.31
400,188,646.06

บาท
2563
2,301,609,188.20

15.4622
15.4410
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี
อิ ค วิ ตี้ (A) มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก 10.0000 บาท ในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2563 (วั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น ) มาอยู ที่
15.4622 บาท ณ วั นที่ 31 มกราคม 2564 หรื อ คิ ด เป น อั ตราการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ นร อยละ 54.62 และกองทุ น เป ด ทิ ส โก ไชน า
เทคโนโลยี อิ ค วิ ตี้ ชนิ ด หน ว ยลงทุ น เพื่ อ การออม มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก 10.0000 บาท ในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2563
(วั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น ) มาอยู ที่ 15.4410 บาท ณ วั น ที่ 31 มกราคม 2564 หรื อ คิ ด เป น อั ต ราการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 54.41

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่ ต้นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ ไชน่ า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)

12.43%

12.43%

22.80%

31.24%

54.63%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

12.47%

12.47%

18.34%

26.90%

51.09%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

12.69%

12.69%

22.57%

31.48%

56.46%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** คาเฉลี่ยระหวาง 1) ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูป
สกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทนในสัดสวน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษีในสัดสวน 5%
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกัน
ความเสี่ ยงด านอัต ราแลกเปลี่ ยนกองทุ น นั้ น ๆ ทั้ งนี้ เกณฑ มาตรฐาน (Hedging) เป นเกณฑ มาตรฐานที่ บลจ.ทิ สโก จั ดทําขึ้ นเพิ่ มเติ มเพื่ อใช วั ดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 2,323.31 ลานบาท โดยมีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
ในอัตรารอยละ 100

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า เทคโนโลยี อิควิตี้

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

(back-up)
คุณสากล รัตนวรี
คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า เทคโนโลยี อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

29 มกราคาม 2564

-

-

-

*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 ไชน่ า เทคโนโลยี อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

7,770.75

1.02

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

209.81

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,243.32

0.16

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน
(Amortization Of Deferred Registration Cost)

149.80

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

158.57

0.021

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

9,532.25

1.25

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

1,984.22

0.26

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 40.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 5.52 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 28.38 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 12.53 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 16.93 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 55.21บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class SSF

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.021
1.035

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.232
0.232

Expense Ratio ราย Class
1.253
1.267

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.88
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ลําดับที่

1
2
3

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย

UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED
UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE,LTD.
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD.

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

1,252,652.52

64.30

656,811.68

33.71

38,752.89

1.99

1,948,217.09

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ไชน่ า เทคโนโลยี อิควิตี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท 2,301,609,188.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,022,850,049.21 บาท )

การจัดอันดับความ จํานวนหนวย/
เงินตน
อัตรา วันครบ นาเชื่อถือของตราสาร
ดอกเบี้ย อายุ
หรือผูออกตราสาร /
(หุน/บาท)
สถาบัน

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

838,734 2,323,313,598.98 100.00
2,323,313,598.98 100.00

100.94
100.94

2,323,313,598.98 100.00

100.94

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
Invesco China Technology ETF (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
1.62 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
82.77 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

9

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
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11

สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติม ขอ 13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
13.3.2 ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (TCHTECH-SSF)
เนื่องจาก “กองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (TCHTECH-SSF)” มีวัตถุประสงคที่
จะสงเสริมการออมในระยะยาวของผูถือหนวยลงทุน ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมไมสามารถที่จะโอนหนวยลงทุน
ใหกับบุคคลอื่นไดไมวากรณีใดๆ
13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
หนวยลงทุนของกองทุนเปด ทิสโก ไชนา เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (TCHTECH-SSF) จะนําไป
จําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน มิได
13.7. สิทธิประโยชนอื่นๆ :
สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ข องผู ล งทุ น ในกองทุ น รวมรวมเพื่ อ การออมจะเป น ไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเกี่ยวกับการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออม
มีผลตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
เพิ่มเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
19.2 วั น และเวลาในการดํา เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ปน ไปตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
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การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
22.
การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

13

22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่อง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
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22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณี ที่ ป รากฏว า กองทุ น รวมมี มู ล ค า หน ว ยลงทุ น หรื อ มี ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือ
ชี้ชวน
(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเมธา ปงสุทธิวงศ
นายชาตรี จันทรงาม
นายพิชา รัตนธรรม
นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
นางดุลยรัตน ทวีผล
นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

