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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงานประจําป กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุน
ในรอบปที่ผานมา

ตลาดหุ น ถู ก ขั บ เคลื่ อ นจากเศรษฐกิ จ ที่ ฟ น ตั ว ขึ้ น อย า งแข็ ง แกร ง นั บ ตั้ ง แต ต น ป ทํ า ให หุ น กลุ ม วั ฏ จั ก ร (Cyclical stocks) ซึ่ ง
ประกอบดวยกลุมสถาบันการเงิน (Financials) และกลุมพลังงาน (Energy) ปรับตัวขึ้นนําตลาดอยางโดดเดน อยางไรก็ดี เรามองวาการนํา
ตลาดของหุนกลุม Cyclicals ใกลจบลง และจะสงผลใหหุนกลุม Defensives เชน กลุมเทคโนโลยี (Info Tech) และกลุมกิจการทางการแพทย
(Health Care) สับเปลี่ยนมาใหผลตอบแทนที่สูงกวาในชวงครึ่งหลังของป จากปจจัยดังนี้
ประการแรก เศรษฐกิจขยายตัวใกลถึงจุดสูงสุด โดยสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะฉีดวัคซีนถึงขั้นต่ําที่จะสราง Herd immunity ไดใน
ไตรมาส 3 ทําใหนาจะสามารถยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดไดทั้งหมดเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ปจจัยกระตุนจากนโยบายการคลังก็อาจไมมี
ตอทําใหผลบวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยหมดลง
ประการสอง Bond yield อาจปรับเพิ่มขึ้นอีกไมมากนัก หลัง Fed สงสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคลอง (QE taper) เนื่องจาก ตลาด
ได price-in การลดการอัดฉีดสภาพคลองไปคอนขางมากแลว สะทอนใน Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแตปลายปกอน ซึ่งก็สอดคลองกับ
ผลสํารวจสถาบันการเงินที่เปนคูคากับ Fed (Primary Dealers) และการซื้อขายในตลาด Fed Funds Futures
ประการสุดทาย ผลกําไรของบริษัทในกลุม Cyclicals บางกลุมมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันจากตนทุนราคาสินคาโภคภัณฑที่เพิ่มขึ้น
ในชวงที่ผานมา
ดังนั้น เราจึงแนะนําใหนักลงทุนลดน้ําหนักการลงทุนในกลุม Cyclicals และเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกลุม Defensives มากขึ้น
เชน กลุม Healthcare ซึ่งเปน Laggard และกําไรมีแนวโนมเติบโตระยะยาว
ทั้งนี้ กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส มีผลการดําเนินงานในรอบที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก
อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9.31, กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 9.41 และกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.85
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ
โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564*
สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

บาท
2564

2563

3,196,171,148.02
151,982,008.40
3,030,235,005.54
76,068,741.89
3,189,305,903.59

5,289,071,987.48
388,253,727.53
4,871,104,808.28
(332,338,028.17)
5,248,305,394.11

สรุ ปผลการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจายรวม
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

บาท
2564

2563

84,307,763.87
51,033,916.11
880,500.00
136,222,179.98
57,892,732.18
330,700,578.84
408,406,770.06

88,722,360.63
69,854,004.99
158,576,365.62
67,718,452.15
(666,325,669.50)
(576,218,964.64)

สรุ ปข้ อมูลต่ อหน่ วยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน R
ชนิดหนวยลงทุน SSF
*สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

บาท
2564

2563

3,189,305,903.59

5,248,305,394.11

11.7787
11.7509
11.7683

10.7652
10.7501
-
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รายงานและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาปบัญชี 2563 ที่ผานมา มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของ กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส ชนิด
หนวยลงทุน A มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 10.7652 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 มาอยูที่ 11.7787 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564 หรือคิดเปนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.41, กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส ชนิดหนวยลงทุน R มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 10.7501 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 มาอยูที่ 11.7509 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือคิดเปนอัตราการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.31 และกองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส ชนิดหนวยลงทุน SSF มีมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
11.7683 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)

2.96%

4.04%

2.96%

6.59%

9.31%

1.67%

3.28%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.28%

2.54%

1.28%

3.42%

6.22%

2.47%

4.36%

ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)

2.98%

4.04%

2.98%

6.64%

9.41%

n.a.

0.99%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.28%

2.54%

1.28%

3.42%

6.22%

n.a.

2.01%

ทิสโก้ อินคัม พลัส (SSF)

2.99%

4.05%

2.99%

6.65%

n.a.

n.a.

3.85%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.28%

2.54%

1.28%

3.42%

n.a.

n.a.

2.27%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** เกณฑอางอิงตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 – 3 ป ในสัดสวน 15%
2) ดัชนีหุนกูเอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่สามารถลงทุนได (BBB up) ในสัดสวน 15%
3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดสวน 20%
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 25%
5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 25%
เกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 คาเฉลี่ยระหวาง
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 – 3 ป ในสัดสวน 75%
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 12.50%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 12.50%
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และเกณฑอางอิงตั้งแตวันที่ 3 ต.ค 62 ถึงปจจุบัน คาเฉลี่ยระหวาง
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดสวน 75%
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 12.50%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REITs Total Return Index) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 12.50%
การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงานในชวงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจาก
ตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

5

ฐานะการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีเงินลงทุนรวมเทากับ 3,030.24 ลานบาทโดยมีการลงทุนในพันธบัตร,
หุนกู, หุนสามัญ และหนวยลงทุน ในอัตรารอยละ 4.79, 44.76, 24.39 และ 26.06 ตามลําดับ

การลงทุนในหุ้นสามัญหมวดต่ างๆ
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส

คุณภัคพล วนวิทย

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(back-up)
คุณพีรภัทร แสงทองฉาย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ อินคัม พลัส
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

31 มีนาคม 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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แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(หน่ วย: พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

45,569.05

1.07

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

1,367.07

0.03

คาธรรมเนียมในการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

9,470.72

0.22

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

179.15

0.003

56,585.99

1.32

6,045.29

0.14

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 45.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication OF NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 81.23 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว, สารประชาสัมพันธ, รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 12.65 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 14.45 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.93 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 20.89 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน R
ชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ*
1.067
1.067
1.075

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*
0.171
0.267
0.172

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.035
0.035
0.035

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

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =

0.83

Expense Ratio ราย Class
1.273
1.369
1.282
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

4,410,486.49

72.96

334,707.96

5.54

331,618.14

5.48

277,086.46

4.58

261,599.13

4.33

93,259.03

1.54

67,503.87

1.12

63,375.89

1.05

56,535.99

0.93

55,716.57

0.92

93,399.33

1.55

6,045,288.86

100.00
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,189,305,903.59

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/91/64 (CB21520B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 8/364/63 (CB21805A)
รวมพันธบัตร (Bond)
หุนกู (Debenture)

-

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

20/5/2021
5/8/2021

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

85,000.00
60,000.00

84,971,482.50
59,924,908.80
144,896,391.30

2.80
1.98
4.78

2.66
1.88
4.54

หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 ไถถอนป 2566 (BDMS233A)

4.630

14/3/2023

AA/TRIS

5,000.00

5,385,139.25

0.18

0.17

หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM225A)

2.650

9/5/2022

A/TRIS

12,000.00

12,212,397.60

0.40

0.38

หุนกูของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถถอนป พ.ศ. 2565 (BEM229A)

2.650

7/9/2022

A/TRIS

20,000.00

20,435,237.00

0.68

0.64

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223A)

3.260

24/3/2022

A+/TRIS

27,000.00

27,644,483.52

0.91

0.87

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (BJC223B)

2.710

24/3/2022

A+/TRIS

89,000.00

90,632,963.99

2.99

2.84

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC233A)

3.200

24/3/2023

A+/TRIS

14,000.00

14,620,052.44

0.48

0.46

หุนกูของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2566 (BJC239A)

3.070

7/9/2023

A+/TRIS

10,000.00

10,487,301.70

0.35

0.33

หุนกูของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CENTEL229A)

2.780

29/9/2022

A/TRIS

1,000.00

1,013,429.82

0.03

0.03

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK225A)

2.480

23/5/2022

A/TRIS

79,000.00

79,976,398.92

2.64

2.51

หุนกูของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2565 (CK226A)

2.460

28/6/2022

A/TRIS

48,000.00

48,547,861.92

1.60

1.52

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL221A)

2.860

18/1/2022

A+/TRIS

14,000.00

14,197,008.28

0.47

0.45

หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (CPALL226A)

4.100

30/6/2022

A-(tha)/FITCH

20,000.00

20,693,766.00

0.68

0.65

หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2569 (CPALL263B)

2.860

16/3/2026

A+/TRIS

23,000.00

23,273,068.42

0.77

0.73

หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (CPF218B)

4.900

2/8/2021

A+/TRIS

16,000.00

16,217,685.92

0.54

0.51

หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPF237A)

3.970

29/7/2023

A+/TRIS

46,000.00

48,365,314.48

1.60

1.52

หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)

2.430

24/5/2021

A+/TRIS

89,000.00

89,179,405.31

2.94

2.80

หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)

3.470

20/1/2023

A+/TRIS

60,000.00

61,951,194.00

2.05

1.94

หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)

2.910

30/5/2023

A+/TRIS

44,000.00

44,975,570.20

1.49

1.41

หุนกูของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (CPN235A)

2.780

2/5/2023

AA/TRIS

30,000.00

31,180,754.10

1.03

0.98

หุนกูของ บ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ไถถอนป 2568 (FPT251A)

2.360

14/1/2025

A-/TRIS

114,000.00

111,605,616.96

3.68

3.50

หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (GPSC219A)

2.210

29/9/2021

A+(tha)/FITCH

22,000.00

22,164,198.32

0.73

0.69
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,189,305,903.59
จํานวนหนวย
/เงินตน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2567 (GPSC24NA)

2.240

8/11/2024

AA-/TRIS

10,000.00

หุนกู บ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2568 (GPSC258A)

2.110

7/8/2025

AA-/TRIS

หุนกูของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถถอน ป พ.ศ.2565 (GULF221A)

2.730

25/1/2022

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2559 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (KTC217A)

2.540

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (KTC21NA)

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

10,362,132.80

0.34

0.32

1,000.00

1,031,168.54

0.03

0.03

A-/TRIS

12,000.00

12,130,155.00

0.40

0.38

22/7/2021

A+/TRIS

1,000.00

1,006,306.17

0.03

0.03

2.860

30/11/2021

A+/TRIS

5,000.00

5,067,071.50

0.17

0.16

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC223A)

2.650

11/3/2022

A+/TRIS

156,600.00

159,294,149.53

5.26

4.99

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC226A)

3.250

1/6/2022

A+/TRIS

5,000.00

5,138,290.85

0.17

0.16

หุนกูของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (KTC22OA)

2.460

19/10/2022

A+/TRIS

1,000.00

1,021,189.95

0.03

0.03

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 2/2561 ไถถอนป 2564 (LH215A)

1.980

7/5/2021

A+/TRIS

20,000.00

20,029,510.20

0.66

0.63

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป 2565 (LH224A)

2.620

26/4/2022

A+/TRIS

77,000.00

78,499,401.75

2.59

2.46

หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถถอนป2565 (MINT223B)

3.100

29/3/2022

A/TRIS

99,000.00

98,797,702.41

3.26

3.10

หุนกูของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป2565 (MINT228A)

4.750

9/8/2022

A/TRIS

25,000.00

25,468,951.50

0.84

0.80

หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (MPSC219A)

4.520

26/9/2021

A+/TRIS

2,000.00

2,036,392.50

0.07

0.06

หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2564 (MPSC21OA)

5.460

31/10/2021

A+/TRIS

63,000.00

64,720,901.07

2.14

2.03

หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (MPSC229A)

3.590

11/9/2022

A+/TRIS

13,000.00

13,376,244.05

0.44

0.42

หุนกูของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 (MPSC233A)

4.600

13/3/2023

A+/TRIS

9,000.00

9,474,666.57

0.31

0.30

หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ไถถอนป2565 (QH225A)

2.850

8/5/2022

A-/TRIS

37,000.00

37,547,252.57

1.24

1.18

หุนกูของบมจ.เอสพีซีจี
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป 2564 (SPCG21DA)

3.620

16/12/2021

A-/TRIS

14,000.00

14,219,403.94

0.47

0.45

หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถถอนป พ.ศ.2564 (TLT218A)

2.280

10/8/2021

AAA/TRIS

1,000.00

1,006,474.15

0.03

0.03

2.200

31/10/2022

AAA/TRIS

2,000.00

2,047,230.54
1,357,033,443.74

0.07
44.79

0.06
42.55

82,539,310.00
26,233,200.00
23,852,500.00
24,351,600.00
8,102,010.00
17,675,700.00
17,675,700.00

2.73
0.87
0.79
0.80
0.27
0.58
0.58

2.58
0.82
0.75
0.76
0.25
0.55
0.55

หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ป ครบกําหนดป พ.ศ.2565 (TLT22OA)
รวมหุนกู (Debenture)
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)

(หุน/บาท)

208,200.00
164,500.00
218,400.00
6,587,000.00
44,300.00
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,189,305,903.59

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
พาณิชย
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (CRC)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (HMPRO)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) (MEGA)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) (CBG)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (TU)
การแพทย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) (BCH)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AP)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA)
บริการรับเหมากอสราง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (STEC)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTS)
รวมหุน (Stock)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

528,900.00
566,900.00
143,100.00
826,100.00
111,600.00
534,277.00
1,033,600.00
210,400.00
47,900.00
708,600.00
75,400.00
197,300.00
1,364,360.00
258,928.00
1,386,100.00
101,800.00
255,200.00
39,000.00
177,600.00
134,600.00
543,000.00
148,100.00
530,600.00
687,648.00
617,600.00
913,000.00
1,443,700.00
1,483,000.00
247,700.00
488,900.00
259,800.00
369,500.00
1,077,000.00
267,700.00
361,500.00
1,687,100.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)
59,109,025.00
23,536,050.00
35,572,975.00
104,139,366.60
9,158,400.00
57,207,425.00
4,157,100.00
11,112,961.60
15,297,280.00
7,206,200.00
49,409,450.00
8,310,650.00
41,098,800.00
4,222,400.00
4,222,400.00
153,187,288.00
15,192,100.00
45,706,060.00
8,350,428.00
56,830,100.00
11,605,200.00
15,503,400.00
65,655,050.00
8,346,000.00
8,258,400.00
10,633,400.00
38,417,250.00
66,184,880.00
19,104,900.00
15,652,700.00
22,348,560.00
9,078,720.00
48,935,380.00
13,421,100.00
31,183,920.00
4,330,360.00
11,579,975.00
11,579,975.00
30,797,590.00
4,008,980.00
15,133,350.00
7,907,300.00
3,747,960.00
4,229,660.00
4,229,660.00
41,224,015.00
24,943,500.00
16,280,515.00
738,889,089.60

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน
1.95
0.78
1.17
3.44
0.30
1.89
0.14
0.37
0.50
0.24
1.63
0.27
1.36
0.14
0.14
5.06
0.50
1.51
0.28
1.88
0.38
0.51
2.17
0.28
0.27
0.35
1.27
2.18
0.63
0.52
0.74
0.30
1.61
0.44
1.03
0.14
0.38
0.38
1.02
0.13
0.50
0.26
0.12
0.14
0.14
1.36
0.82
0.54
24.39

สินทรัพย
สุทธิ
1.86
0.74
1.12
3.27
0.29
1.79
0.13
0.35
0.48
0.23
1.55
0.26
1.29
0.13
0.13
4.80
0.48
1.43
0.26
1.78
0.36
0.49
2.05
0.26
0.26
0.33
1.20
2.07
0.60
0.49
0.70
0.28
1.54
0.42
0.98
0.14
0.36
0.36
0.97
0.13
0.47
0.25
0.12
0.13
0.13
1.29
0.78
0.51
23.15
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กองทุนเปด ทิสโก อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,189,305,903.59

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลครบุรี (KBSPIF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท (LPF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค
โลจิสติกสและอินดัสเทรียล (PROSPECT)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 3,070,921,621.89 บาท )
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ
ผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
AA

มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาและอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาและอาจจะหมดความ
สามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน
โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได

D

เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภาย
ในระดับเดียวกัน

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

จํานวนหนวย
/เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

6,776,046.00
4,636,400.00
6,874,966.00
837,300.00
5,492,800.00
3,769,100.00
24,809,724.00
9,181,131.00

87,410,993.40
89,946,160.00
90,062,054.60
8,331,135.00
85,687,680.00
34,110,355.00
297,716,688.00
72,530,934.90

2.88
2.97
2.97
0.27
2.83
1.13
9.82
2.39

2.74
2.82
2.82
0.26
2.69
1.07
9.33
2.27

2,684,100.00

23,620,080.00
789,416,080.90

0.78
26.04

0.74
24.74

3,030,235,005.54

100.00

94.98
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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
หนังสือ
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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 มีนาคม 2564

