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รายงานบริษทัจัดการ

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโกMid/Small Cap อิควิตี้

บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบปท่ีผานมา

การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา ในชวง 1-2 เดือนท่ีผานมา ทําใหตลาดกังวลตอแนวโนมเศรษฐกิจที่ออนแอลง และมอง
วา Fed อาจข้ึนดอกเบ้ียชาลง ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนทํา New high ตอเน่ือง

อยางไรก็ดี เรามองวาตลาดนาจะเริ่มคลายความกังวลตอการระบาดของไวรัสสายพันธุเดลตา จากประสิทธิภาพวัคซีนท่ีดูจะชวย
ลดการเสียชีวิตลง ซึ่งนาจะทําใหแผนการเปดเศรษฐกิจยังดําเนินตอไปได ขณะเดียวกัน Fed นาจะมีทาที Hawkish ข้ึน ตามตลาดแรงงานที่
จะฟนตัวข้ึนอยางเห็นไดชัด ทามกลางการทะยอยเปดโรงเรียน และการยุติการจายเงินสวัสดิการวางงานพิเศษในหลายรัฐ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed มีปจจัยที่กังวลอยูแลว จากราคาบานที่พุงข้ึนแรง และอัตราเงินเฟอท่ีออกมาสูงกวาคาดตอเนื่อง ซ่ึง
หากตลาดแรงงานฟนตัวเร็วกวาคาด หรือเงินเฟอยังออกมาสูงกวาคาดตอเนื่อง ก็อาจเปนปจจัยเรงให Fed ข้ึนดอกเบ้ียเร็วข้ึน

ตลาดจึงนาจะกลับมาใหน้ําหนักประเด็นนโยบายการเงินที่เขมงวดข้ึน ซึ่งจะสงผลให Bond yield กลับมาเพ่ิมข้ึน และเปน
อุปสรรคตอการปรับขึ้นของตลาดหุนในระยะขางหนา โดยจากการประเมินโดย Earning yield gap (EYG) พบวา Bond yield อายุ 10 ป ท่ี
ระดับ 1.8% จะเปนปจจัยกดดัน Valuation ของตลาดหุน

ดังน้ัน เราจึงมองวา Bond yield ท่ีจะปรับตัวข้ึน จะทําใหตลาดหุนเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นตอจากน้ี และอาจปรับฐานลงแรง เมื่อ
Bond yield เพ่ิมข้ึนเขาใกลระดับ 1.8% หรืออีกราว 50bps จากระดับปจจุบัน

จับตาการชุม Fed ในวันท่ี 21-22 ก.ย. ซ่ึงจะมีการเปดเผยคาดการณตัวเลขเศรษฐกิจ และดอกเบี้ย (Dot plot) ของป 2024 เปนครั้ง

แรกดวย ซึ่งหากคณะกรรมการมีการปรับ Dot plots ข้ึนจากปจจุบันท่ีมองวาจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในป 2023 ก็อาจเปนการจุดชนวนใหตลาด

หุนปรับฐานลงได

ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ ในรอบปท่ีผานมา (สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) ดังน้ี
กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ (Class A) มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 46.26 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 41.38

ทายน้ี บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564*

สรุปฐานะการเงิน บาท
2564 2563

สินทรัพยรวม 782,505,855.52 1,673,822,342.73
เงินฝากธนาคาร 36,362,399.85 209,908,434.32
เงินลงทุนแสดงดวยมุลคายุติธรรม 745,789,803.50 1,446,465,717.00
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 306,171,695.11 (151,798,823.87)
สินทรัพยสุทธิ 779,016,556.50 1,663,204,574.98

สรุปผลการดาํเนินงาน บาท
2564 2563

รายไดปนผล 28,375,885.62 89,135,233.57
รายไดดอกเบ้ีย 47,469.51 246,545.35
รวมรายได 28,423,355.13 89,381,778.92
คาใชจายรวม 28,974,980.03 49,996,696.45
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและยังไมเกิดข้ึน 458,529,264.31 (168,496,892.06)
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 457,970,518.98 (129,141,429.28)

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน บาท
2564 2563

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 779,016,556.50 1,663,204,574.98
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน

ชนิดหนวยลงทุน A 21.4835 14.6882
ชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม 21.4846 -

*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
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รายงานและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนเปด ทิสโกMid/Small Cap
อิควิตี้ ชนิดหนวยลงทุน A มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 14.6882 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาอยูท่ี 21.4835 บาท ณ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 46.26 และกองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
ชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม มีมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.4846 บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

ผลการดาํเนินงานของกองทุน*
อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด
ตั้งแต่
ต้นปี

1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ต้ังแต่จัดตั้ง
กองทุน

ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้ (A) 27.72% 0.64% 2.56% 27.72% 46.26% 12.02% 8.45% 10.06%

เกณฑ์มาตรฐาน** 11.47% -0.36% 0.89% 11.47% 21.65% 2.99% 5.12% 4.45%

ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้ (SSF) 27.72% 0.64% 2.56% 27.72% n.a. n.a. n.a. 41.38%

เกณฑ์มาตรฐาน** 11.47% -0.36% 0.89% 11.47% n.a. n.a. n.a. 32.38%
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ฐานะการลงทุน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 745.79 ลานบาท โดยมีการลงทุนในหุนสามัญ, ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในอัตรารอยละ 99.75 และ 0.25 ตามลําดับ

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่างๆ
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รายช่ือผู้จดัการกองทุน

ช่ือกองทุนรวม ช่ือผู้จัดการกองทุน
ช่ือผู้จัดการกองทุน

(back-up)

กองทุนเปิด ทิสโก้Mid/Small Cap อคิวตีิ้ คุณณัฐภณ อัศวเหม
คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณอนุชา หลอทองคํา

ข้อมูลรายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้Mid/Small Cap อคิวตีิ้

ข้อมูล ณ วนัที่ จํานวนบุคคล* บุคคลที่ สัดส่วน(%)

30 มิถุนายน 2564 - - -

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก
เสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษทัจัดการหรือเวบ็ไซต์ของบริษทัจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิด ทสิโก้Mid/Small Cap อคิวติี้
แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 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) - -

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 268.61 0.023

รวมคาใชจายท้ังหมด *(Total*) 27,809.98 2.35

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 4,706.37 0.40
* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวของแลว (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
คาซ้ือเช็ค (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

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รายชนิดหนวยลงทุน)
** รอยละของคาใชจายอ่ืน ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย (รวมทุกชนิดหนวยลงทุน)

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.60

ชนิดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน* ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ** Expense Ratio
ชนิดหนวยลงทุน A 2.134 0.171 0.042 2.347
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม 2.153 0.172 0.042 2.367

6



 กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลําดับท่ี ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย คานายหนา รอยละ / ยอดรวม

1 ทิสโก จํากัด         2,639,931.70 56.09

TISCO SECURITIES CO., LTD.           

2 ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด           686,231.57 14.58

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED           

3 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)              350,194.03 7.44

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED          

4 ไทยพาณิชย จํากัด              263,919.18 5.61

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED           

5 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)           249,204.45 5.29

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

6 บัวหลวง จํากัด (มหาชน)          222,383.73 4.73

BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.           

7 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)            101,877.49 2.16

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED           

8 ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด            73,253.59 1.56

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED            

9 เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)            44,704.84 0.95

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.          

10 เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)           29,124.79 0.62

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

11 อื่นๆ 45,545.67 0.97

4,706,371.04 100.00
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

                    1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
                    2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

              หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง

                             หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ

                             กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเน่ืองจากการใช้บริการของบุคคลอ่ืนในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

การรับบทวิจัยรวมทัง้
ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ

       จัดสัมมนา /     
จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิในการ
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 ซิต้ีคอรป (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
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน มูลคายุติธรรม 

(บาท)

รอยละของมูลคา

(หุน/บาท)
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย 
สุทธิ

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)

   ธนาคาร 22,914,900.00 3.07 2.94
         บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  (TCAP) 664,200.00 22,914,900.00 3.07 2.94

   วัสดุกอสราง 52,236,945.00 7.00 6.71
   บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)  (EPG) 2,829,200.00 31,121,200.00 4.17 4.00

         บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)  (SKN) 3,737,300.00 21,115,745.00 2.83 2.71

   พาณิชย 100,794,618.80 13.51 12.94
   บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)  (COM7) 340,500.00 23,749,875.00 3.18 3.05

   บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)  (GLOBAL) 1,237,038.00 25,482,982.80 3.42 3.27

   บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)  (MEGA) 649,700.00 24,851,025.00 3.33 3.19

   บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  (RS) 1,124,000.00 25,739,600.00 3.45 3.30

   บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  (RS-W4) 224,800.00 971,136.00 0.13 0.13

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45,816,675.00 6.14 5.88
   บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (SIS) 611,400.00 23,386,050.00 3.13 3.00

         บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (SYNEX) 854,500.00 22,430,625.00 3.01 2.88

   ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 26,295,500.00 3.53 3.38
   บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  (KCE) 341,500.00 26,295,500.00 3.53 3.38

   สื่อและสิ่งพิมพ 46,278,360.00 6.21 5.94
   บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  (MAJOR) 995,400.00 23,690,520.00 3.18 3.04

         บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)  (PLANB) 3,643,200.00 22,587,840.00 3.03 2.90

   เงินทุนและหลักทรัพย 67,545,848.00 9.06 8.67
   บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  (AEONTS) 102,300.00 19,437,000.00 2.61 2.50

   บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)  (JMT) 785,008.00 34,147,848.00 4.58 4.38

   บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)  (MTC) 242,800.00 13,961,000.00 1.87 1.79

   อาหารและเคร่ืองด่ืม 66,950,595.00 8.98 8.59
   บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)  (ICHI) 1,837,700.00 22,052,400.00 2.96 2.83

   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)  (M) 474,100.00 24,771,725.00 3.32 3.18

   บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)  (RBF) 910,700.00 20,126,470.00 2.70 2.58

   การแพทย 54,131,400.00 7.26 6.95
   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)  (BCH) 1,567,100.00 36,356,720.00 4.88 4.67

         บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)  (CHG) 4,466,000.00 17,774,680.00 2.38 2.28

   การทองเที่ยวและสันทนาการ 11,180,409.20 1.50 1.43
   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)  (ERW) 3,599,120.00 10,293,483.20 1.38 1.32

   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)  (ERW-W3) 642,700.00 886,926.00 0.12 0.11

   ประกันภัยและประกันชีวิต 34,457,400.00 4.62 4.42
         บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  (TQM) 283,600.00 34,457,400.00 4.62 4.42

   พัฒนาอสังหาริมทรัพย 55,600,600.00 7.46 7.14
   บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  (SPALI) 1,125,000.00 23,175,000.00 3.11 2.98

         บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  (WHA) 10,133,000.00 32,425,600.00 4.35 4.16

   บริการรับเหมากอสราง 36,462,900.00 4.89 4.68
   บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  (SEAFCO) 3,956,700.00 18,200,820.00 2.44 2.34

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน)  (STEC) 1,342,800.00 18,262,080.00 2.45 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
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย/
เงินตน มูลคายุติธรรม 

(บาท)

รอยละของมูลคา

(หุน/บาท)
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย 
สุทธิ

   แฟชั่น 28,602,840.00 3.83 3.67
         บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  (SABINA) 1,402,100.00 28,602,840.00 3.83 3.67

   ยานยนต 59,495,100.00 7.98 7.64
   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  (AH) 1,480,280.00 33,306,300.00 4.47 4.28

         บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  (STANLY) 140,800.00 26,188,800.00 3.51 3.36

   ตลาดใหม (ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ) 37,025,712.50 4.96 4.75
   บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน)  (AU) 1,458,300.00 15,312,150.00 2.05 1.96

   บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน)  (SPA) 2,801,750.00 21,713,562.50 2.91 2.79

     รวมหุน (Stock) 745,789,803.50 100.00 95.73

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  628,599,333.30 บาท ) 745,789,803.50 100.00 95.73
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพ่ิมเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนท่ีถืออยู
19.2 วันและเวลาในการดําเนินการเพ่ือขอมติ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังน้ี
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมน้ัน
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยู เน่ืองจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือท่ีมีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพ่ือ
เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ช้ีแจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดต้ังกองทุนรวมเปนการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
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(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดท่ีมีเหตุใหเช่ือไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปน้ี เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ือง
ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุน
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ีเพ่ือเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันท่ีเกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันท่ีเกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนน้ัน เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เม่ือไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนรวมมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีจะตอง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปน้ี
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือช้ีชวน
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(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพ่ือแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับต้ังแตวันทําการถัดจากวันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทสิโก้ จาํกดั
TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษทัจดัการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

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

คณะกรรมการบริษทัจดัการ
1. นายเมธา ปงสุทธิวงศ
2. นายชาตรี จันทรงาม
3. นายพิชา รัตนธรรม
4. นางสาวภาวิณี องควาสิฏฐ
5. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
6. นางดุลยรัตน ทวีผล
7. นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564
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