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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้

บลจ.ทิ ส โก จํ า กั ด ได จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป กองทุ น เป ด ทิ ส โก Mid/Small Cap อิ ค วิ ตี้ สํ า หรั บ ระยะเวลา 1 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา
การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา ในชวง 1-2 เดือนที่ผานมา ทําใหตลาดกังวลตอแนวโนมเศรษฐกิจที่ออนแอลง และมอง
วา Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยชาลง ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทํา New high ตอเนื่อง

อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดนาจะเริ่มคลายความกังวลตอการระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา จากประสิทธิภาพวัคซีนที่ดูจะชวย
ลดการเสียชีวิตลง ซึ่งนาจะทําใหแผนการเปดเศรษฐกิจยังดําเนินตอไปได ขณะเดียวกัน Fed นาจะมีทาที Hawkish ขึ้น ตามตลาดแรงงานที่
จะฟนตัวขึ้นอยางเห็นไดชัด ทามกลางการทะยอยเปดโรงเรียน และการยุติการจายเงินสวัสดิการวางงานพิเศษในหลายรัฐ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed มีปจจัยที่กังวลอยูแลว จากราคาบานที่พุงขึ้นแรง และอัตราเงินเฟอที่ออกมาสูงกวาคาดตอเนื่อง ซึ่ง
หากตลาดแรงงานฟนตัวเร็วกวาคาด หรือเงินเฟอยังออกมาสูงกวาคาดตอเนื่อง ก็อาจเปนปจจัยเรงให Fed ขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น
ตลาดจึ งน า จะกลั บ มาให น้ํ าหนั ก ประเด็ น นโยบายการเงิ นที่ เ ข ม งวดขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลให Bond yield กลั บมาเพิ่ ม ขึ้ น และเป น
อุปสรรคตอการปรับขึ้นของตลาดหุนในระยะขางหนา โดยจากการประเมินโดย Earning yield gap (EYG) พบวา Bond yield อายุ 10 ป ที่
ระดับ 1.8% จะเปนปจจัยกดดัน Valuation ของตลาดหุน
ดังนั้น เราจึงมองวา Bond yield ที่จะปรับตัวขึ้น จะทําใหตลาดหุนเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นตอจากนี้ และอาจปรับฐานลงแรง เมื่อ
Bond yield เพิ่มขึ้นเขาใกลระดับ 1.8% หรืออีกราว 50bps จากระดับปจจุบัน
จับตาการชุม Fed ในวันที่ 21-22 ก.ย. ซึ่งจะมีการเปดเผยคาดการณตัวเลขเศรษฐกิจ และดอกเบี้ย (Dot plot) ของป 2024 เปนครั้ง
แรกดวย ซึ่งหากคณะกรรมการมีการปรับ Dot plots ขึ้นจากปจจุบันที่มองวาจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในป 2023 ก็อาจเปนการจุดชนวนใหตลาด
หุนปรับฐานลงได
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบปที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนี้
กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 46.26 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 41.38
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมุลคายุติธรรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2564

2563

782,505,855.52
36,362,399.85
745,789,803.50
306,171,695.11
779,016,556.50

1,673,822,342.73
209,908,434.32
1,446,465,717.00
(151,798,823.87)
1,663,204,574.98

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

บาท
2564

2563

28,375,885.62
47,469.51
28,423,355.13
28,974,980.03
458,529,264.31
457,970,518.98

89,135,233.57
246,545.35
89,381,778.92
49,996,696.45
(168,496,892.06)
(129,141,429.28)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

บาท
2564

2563

779,016,556.50

1,663,204,574.98

21.4835
21.4846

14.6882
-
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ ชนิดหนวยลงทุน A มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.6882 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาอยูที่ 21.4835 บาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 46.26 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม มีมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.4846 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (A)

27.72%

0.64%

2.56%

27.72%

46.26%

12.02%

8.45%

10.06%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

11.47%

-0.36%

0.89%

11.47%

21.65%

2.99%

5.12%

4.45%

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (SSF)

27.72%

0.64%

2.56%

27.72%

n.a.

n.a.

n.a.

41.38%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

11.47%

-0.36%

0.89%

11.47%

n.a.

n.a.

n.a.

32.38%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
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ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 745.79 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ, ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในอัตรารอยละ 99.75 และ 0.25 ตามลําดับ

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

คุณณัฐภณ อัศวเหม

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร
คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนบุคคล*

บุคคลที่

สั ดส่ วน(%)

30 มิถุนายน 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 Mid/Small Cap อิควิตี้
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่
25,290.52

2.14

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

227.61

0.02

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

2,023.24

0.17

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

268.61

0.023

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

27,809.98

2.35

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

4,706.37

0.40

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 60.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 80.22 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.007 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว , สารประชาสัมพันธ , รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 15.04 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 66.73 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.006 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 14.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 31.42 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
2.134
2.153

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน*
0.171
0.172

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

Expense Ratio

0.042
0.042

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.60

2.347
2.367
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,639,931.70

56.09

686,231.57

14.58

350,194.03

7.44

263,919.18

5.61

249,204.45

5.29

222,383.73

4.73

101,877.49

2.16

73,253.59

1.56

44,704.84

0.95

29,124.79

0.62

45,545.67

0.97

4,706,371.04

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
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 Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

779,016,556.50

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
วัสดุกอสราง
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (SKN)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (RS)
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (RS-W4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SIS)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SYNEX)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (MAJOR)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) (ICHI)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
การทองเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (ERW-W3)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TQM)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (SEAFCO)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) (STEC)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

(หุน/บาท)

664,200.00
2,829,200.00
3,737,300.00
340,500.00
1,237,038.00
649,700.00
1,124,000.00
224,800.00
611,400.00
854,500.00
341,500.00
995,400.00
3,643,200.00
102,300.00
785,008.00
242,800.00
1,837,700.00
474,100.00
910,700.00
1,567,100.00
4,466,000.00
3,599,120.00
642,700.00
283,600.00
1,125,000.00
10,133,000.00
3,956,700.00
1,342,800.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

22,914,900.00
22,914,900.00
52,236,945.00
31,121,200.00
21,115,745.00
100,794,618.80
23,749,875.00
25,482,982.80
24,851,025.00
25,739,600.00
971,136.00
45,816,675.00
23,386,050.00
22,430,625.00
26,295,500.00
26,295,500.00
46,278,360.00
23,690,520.00
22,587,840.00
67,545,848.00
19,437,000.00
34,147,848.00
13,961,000.00
66,950,595.00
22,052,400.00
24,771,725.00
20,126,470.00
54,131,400.00
36,356,720.00
17,774,680.00
11,180,409.20
10,293,483.20
886,926.00
34,457,400.00
34,457,400.00
55,600,600.00
23,175,000.00
32,425,600.00
36,462,900.00
18,200,820.00
18,262,080.00

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

3.07
3.07
7.00
4.17
2.83
13.51
3.18
3.42
3.33
3.45
0.13
6.14
3.13
3.01
3.53
3.53
6.21
3.18
3.03
9.06
2.61
4.58
1.87
8.98
2.96
3.32
2.70
7.26
4.88
2.38
1.50
1.38
0.12
4.62
4.62
7.46
3.11
4.35
4.89
2.44
2.45

สินทรัพย
สุทธิ

2.94
2.94
6.71
4.00
2.71
12.94
3.05
3.27
3.19
3.30
0.13
5.88
3.00
2.88
3.38
3.38
5.94
3.04
2.90
8.67
2.50
4.38
1.79
8.59
2.83
3.18
2.58
6.95
4.67
2.28
1.43
1.32
0.11
4.42
4.42
7.14
2.98
4.16
4.68
2.34
2.34
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กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

779,016,556.50

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

แฟชั่น
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (SABINA)
ยานยนต
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH)
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ)
บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน) (AU)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) (SPA)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 628,599,333.30 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน

(หุน/บาท)
1,402,100.00
1,480,280.00
140,800.00
1,458,300.00
2,801,750.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

28,602,840.00
28,602,840.00
59,495,100.00
33,306,300.00
26,188,800.00
37,025,712.50
15,312,150.00
21,713,562.50
745,789,803.50
745,789,803.50

รอยละของมูลคา
เงิน
สินทรัพย
สุทธิ
ลงทุน
3.83
3.67
3.83
3.67
7.98
7.64
4.47
4.28
3.51
3.36
4.96
4.75
2.05
1.96
2.91
2.79
100.00
95.73

100.00

95.73
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
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 และเวลาในการดํ า เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ปน ไปตามหลัก 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
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
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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
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
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(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
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 เวนแตไดรบั ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 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
หนังสือชี้ชวน
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(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 30 มิถุนายน 2564

