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กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) 

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND : TLMSEQ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่

ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำ

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ

คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง

ไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขาย

แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ดี หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้

เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดย

ไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการ

กำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็ นชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้อันนื่องมาจาก

การเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี

กองทุน อันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการ

ไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเง่ือนไขของโครงการ 
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วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562) ของกองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยใน

ประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตรา

สารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนจาก

ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ ในการบริหารกองทุน Mid-Small Cap ฝ่ายจัดการลงทุน

พยายามมองหาบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีโอกาสเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต ภายใต้การบริหารจัดการที่

ดี ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่สูง (ROE) และมีตลาดที่กว้างใหญ่ สิ่งสำคัญในการบริหาร

กองทุนลักษณะนี้คือการมีกรอบเวลาการลงทุนที่ยาวเพื่อให้บริษัทเติบโตและไม่จ่ายแพงเกินไปสำหรับโอกาสในการ

เติบโตนั้น 

ณ วันที ่  30 พฤศจิกายน 2562 กองทุนเปิดทาลิส  Mid-Small Cap หุ ้นทุน มีม ูลค่าทรัพย์ส ินสุทธิ  

47,633,907.66 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.6705 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.04 

อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 3.30 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

Mid-Small Cap หุ้นทุน 

 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1550 – 1750 จุด มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยมีปัจจัยหลักที่

ทำให้ตลาดผันผวนคือประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างต่อเนื่องของ Fed หลังจากตลาดหุ้นปรับฐานในปลายป ี2561 SET Index เร่ิมกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึน้

เมื่อทั้งสองประเทศเริ่มมีท่าทีเจรจากันได้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เคยเป็นขาขึ้นเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง และการ

ได้รับการเพิ่มน้ำหนักจากดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากเดิมประเทศไทยมี

น้ำหนัก 2.3% ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% การปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้ทำให้กองทุนที่อิงการลงทุนตามดัชนีต้องเพิ่มน้ำหนัก

การลงทุนขึ้น  และยังมีกองทุนประเภท Active ที่ใช้ดัชนี MSCI เป็นดัชนีชี้วัดที่ต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย

ด้วยเช่นกัน ทำให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปี 

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อสหรัฐฯ 

เองและจีน ภาคการบริโภคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ ่มขึ้น ภาคการผลิตชะลอตัวและภาคการลงทุน

หยุดชะงัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขึ้นภาษีนี้ ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศ และในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากตัวเลขจีดีพีที่เติบโตในอัตราที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง โดยภาคการส่งออกสินค้าและบริการหดตัว ผลผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรหดตัว  ส่วนการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แม้จะยังเติบโตเป็นบวก แต่ก็เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ทำให้มีแนวโน้มที่

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่ำกว่า 3% ทำให้ภาพตลาดหุ้นดูไม่สดใสนัก และ SET Index เริ่มมีการปรับฐานในช่วงเดือน

สิงหาคมเป็นต้นมา 

 เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศต่างดำเนินนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ รวมถึงการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไทย

เองก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเช่นกัน หลังจากนี้ไป เมื่อมาตรการทางการเงินและการคลังของ

แต่ละประเทศเริ่มทำงาน คาดว่าภาวะเศรษฐกิจน่าจะค่อย ๆ เร่ิมฟื้นตัวขึ้นได้ ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำและยัง

มีแนวโน้มปรับลดลงได้อีก ค่าพีอีที่เหมาะสมของตลาดหุ้นมักจะสูงขึ้น ค่าพีอีของ SET Index น่าจะยืนอยู่บริเวณ 

15.5 – 17.5 เท่าได้ในปี 2563 จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 15.0 เท่า ซึ่งคิดเป็นระดับดัชนีที่ 1550 – 1780 จุด โดยมี

สมมติฐานว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 8-10% ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งทำให้การ

ลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตดี และมีระดับเงินปันผลที่

สูง   
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ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้น Mid-Small Cap จะค่อนข้างมีความผันผวนมากกว่า SET Index เนื่องจากหุ้น Mid-

Small Cap โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และความคาดหวังในการเติบโตที่สูง

กว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้น กองทุน Mid-Small Cap จะมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของผลการดำเนินงานมากกว่า

กองทุนหุ้นทั่วไปด้วย 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

1.10%

10.74%

-23.50%

2.08%

10.57%

-29.68%-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2559* 2560 2561

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLMSEQ

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(20 ธ.ค. 59) 

TLMSEQ 12.92 -1.60 3.78 -3.04 N/A N/A N/A -1.13

Benchmark3 -1.53 -8.66 -5.72 -11.05 N/A N/A N/A -8.04

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

12.28 11.29 12.36 13.00 N/A N/A N/A 12.40 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 10.68 10.81 11.87 11.01 N/A N/A N/A 11.35 
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44,401,207.00 

3,843,479.56 

94,025.11 

377,102.58 

48,715,814.25 

955,741.68 

122,559.32 

504.71 

3,100.88 

1,081,906.59 
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39,982,776.90 

1,695,243.92 
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3,998,277.6769 
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u1J'l'I i'\'1ffifft i'leJf iJeJl':ii''U ,Jlfl� (ll'l1l'lf'U)

u1if 'l'I ':i1'lfii1Unff'Jf-3 ,Jlfl� (ll'l11'lf'U)

u1rl''l'I j�m i1ri� (ll'l17'lf'U)
� A 

'fl 1'111':i ll'tl :::I i'l':iel -3 \,l :IJ 

u1rJ'l'l lti'711fl'Welfl ��llel'Utmt,��t-:i ,Jlfl� (ll'l17'lf'U)
<> d 

'VllW'lfE.I 

u1if'l'I � le1:1.J ,r,ri� (ll'l11'lf'U)

u1if 'l'I O'Ul�fl'll n'l'l�-:ilJmH, i1ri� (ll111'lf'U)

u1rJ'l'l llJfi1 in'rli'lfllg'U'l/ i1ri� (ll'l17'lf'U)
� v f V 

lJ':ifll':i':itll '11:JJl il'flff':iH 

u1rJ'l'I 'lf.fl7':i'lf1-3 i1n� (ll'l11'lf'U)

u1rl''l'I olfl'W-i'l'lcJ ,gu11ilcJi-:i11eJutrrnun-�½'i'li''W i1ri� (ll'l11'lf'U)

'1"1�-:i-:i1u1m:::mlil':itlfillnfl

U1£1'1'111-81J 1'lftj'l'I i'ln'U lg'Ul'UeJfi i7fl� (ll'111'lf'U)

u1rl''l'I m-:i,nn i'leJf iJm'.i'i''W ,r,ri� (ll'l11'lf'U)
QJ V � V d 

'l"I \lll'U 1 el ff-3 '111':i :IJ Yl':i 'l"IE.I 

U1£1'1'1 ellJ�::: i'leJf iJeJl'.i''lf'U ilfl� (ll'l17'lf'U)
.<:::!I, a.- d � o QI ll';ill'l'I lellJ lJ lfl 'illfl� (ll'l17'lf'U)

u1rJ'l'l l�O� ll'Y'lft'Vl'\.jlJ niil i1ri� (ll'111'lf'U)

'll'k!fl-:Jll'tl:::l'tl11ff�ll�

105,500 

28,900 

272,800 

317,900 

134,000 

20,000 

90,800 

31,300 

68,500 

42,700 

106,600 

85,700 

116,900 

121,000 

663,600 

115,400 

(lll'Vl)

8,783,475.00 

2,363,200.00 

1,813,475.00 

1,554,960.00 

3,051,840.00 

1,460,600.00 

1,460,600.00 

2,699,170.00 

210,000.00 

1,534,520.00 

954,650.00 

1,972,870.00 

1,349,450.00 

623,420.00 

2,603,012.00 

460,512.00 

2,142,500.00 

8,030,060.00 

2,478,280:00 

2,698,300.00 

2,853,480.00 

859,730.00 

859,730.00 

19.77 

5.32 

4.08 

3.50 

6.87 

3.29 

3.29 

6.08 

0.47 

3.46 

2.15 

4.44 

3.04 

1.40 

5.87 

1.04 

4.83 

18.09 

5.58 

6.08 

6.43 

1.94 

1.94 
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fHl-3'1'1'1-lltl�'l'llaff MID-SMALL CAP 'H'l-l'l'l'l-l 
q q q 

., .. "' 

W 1'1-l'l'I 30 'VlqtHJfllEJ'l-l 2562 

.. ., 9,, � ' ., f11'jllff\il-3'jlfHl::!'ell:J\il!-3'W1:N'IJ'W 1'1ff]l'jlJ\ilfl�lJ\llllJu'j::!fl'Vl'll'el-3'r,j\ilffl11mrn 

d 
fll'Hl'l"f'l'IU 

·, 
I c! ., 

f111'1'lcl-3!'1'1U1ml::ff'l-l'l'l'l-llfl11 

· u1i'YI � 1tm1ru n11,l lilfi\91 (l1'117'lfW)

u1ir'YI l'1l'ffieil'1l'ffii li7f1\91 (l.1'117'!11.l) 

1.h::11uKu111:1::1.h::11u;1\il 

u1lf 'YI �¥i11g1J rrnf iJvmtu li1f1\PI (l1'111'lfU) 

'j"J2J!'.i'l-li:1-llJ'l-l (11fllfJ'l-l 45,916,522.68 1.Jl'l'l) 

117,000 

· 151,500

251,400 

161,400 

310,400 

42,800 

352,800 

167,100 

(lll'l'l) 

2,035,800.00 

2,035,800.00 

2,014,950.00 

2,014,950.00 

1,608,960.00 

1,608,960.00 

1,291,200.00 

1,291,200.00 

2,902,240.00 

2,902,240.00 

2,321,900.00 

2,321,900.00 

3,210,480.00 

3,210,480.00 

2,606,760.00 

2,606,760.00 

44,401,207.00 

44,4oi,201.oo 

 

4.58 

4.58 

4.54 

4.54 

3.62 

3.62 

2.91 

2.91 

6.54 

6.54 

5.23 

5.23 

7.23 

7.23 

5.87 

5.87 

100.00 

100.00 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 13



., "" .. 

ru 11-fVI 30 'Wt')IHlflltl'l-l 2561 

fll ';j ll 'ff�-:J';j 11:11;1::: l� l:Jlill1'Wl;l-:J'l'j'W 'I .Un l:i ,r� fl� lJ\lll m.l 1::: lfl 'l'1 'IJeN� \ll 'ff711f1:i:i lJ 

t::!l v ' V 'l.l'i mn 'l.l n-n.n fl e11rn:i 

'l.ll!J''Yl 'Jf.fl11'lfl-:J ,ilri'� (lJl1l'l>''l-l) 

'l.17li'Yl cilv!M 'illfl� (l.ll1l'l>''W) 

'l.17:J'Yl "Ml'W-'1'Ylf.11iu11uc.i�-:Jltel'Wf!flel'Wff\ol'.ifl'J7'U 'illfl� (l.Jl1l'l>''W) 
� ' � '-'  � d 
'11'1-lff1'Well1;1 fl'l'l'iel'l-l flff 

'l.17:J'Yl eJT!..11 '1l.l ifl1iii�fl im'Wflff 'illfl� (l.1'11l'lf'W) 

'Wa-:J.,'Jl'l-llla:::mtmt!f tllilfl 

'l.17:J'Yl 'l.17-:J'illfl fleJfue111-i'W 'illfl� (l.ll1l'b''W) 

..::i. a1 d ,:::t d rl rl.:::. d a 01 
'l.lnJ'Yl !'ii lel:IJ 'Y1 l'W'Yll1tl1fl l"lftl':i1ff!"lfff 'illfl� (l.ll1l'b''W) 

'l.171i'Yl fl''lffifft flt1file111-i'W 'illfl� (l.ll1l'b''W) 

'l.17:J'Yl j�m 'illfl� (:1Jl1l'b''W) 

'l.17:J'Yl it1fff.1ff.fll 'illfl� (l.1'111'.b''W) 

!'Ylfll'l-l !1;!£11;1"l'jl;l"'1-l!Ylfllltl:::f111�ell;l"l'i 

111:J'Yl rnn-'1eirnn- �n-'Y11ihoiu ('ll1:::1'Ylfl''1'YlcJ) 'ii1ri'� (:tJl1l'l>''W) 

'l.17ll'Yl ;u1{lf1 cu1:::1'Y1f1''1'Y11:J) 'ii1n� (l.ll1l'l>''W) 
v v � u d 

'Y-1�'1-flelff-:J't'il'iit'Yl'i'Y-ltl 

'l.17ll'Yl el:IJ\ll::: flelfUell";i'lf'W 'illfl� (:1J'11l'b''W) 

'l.171i''Yl L!�'l..l�'W'Ylel-:J 'l"l�el'Vl!'V'lelfi �nmrnu1tl'm1 'ii1ri'� (:1J'111'b''I..I) 
-=:i.Q.l d .c::t  a aJ  'l.lUl'Yl !ellJ '.I.I !fl 'illfl� (l.1'117'lf'W) 

'l.17:J'Yl !�lei::: l!'l"ll.'l'Vi'Wl.l fl1U 'illfl� (:IJ'l'll'lf'W) 
-=:i.aJ .:::i..Jv rt a aJ  

'l.l";i'.!;J'Yl fl1ell.'l\ol!e!lff 'illfl� (:1Jl1l'l>''W) 

'l.17:J'Yl rJ'.frn1cJ 'illfl� (l.1'11l'lf'W) 

38,800 

100,170 

91,800 

40,800 

55,200 

198,100 

56,900 

124,000 

78,800 

72,400 

179,400 

55,200 

181,000 

61,900 

388,300 

581,400 

95,500 

(lJl'Yl) 

4,168,103.50 

999,100.00 

956,623.50 

2,212,380.00 

1,377,000.00 

1,377,000.00 

1,863,000.00 

1,863,000.00 

6,446,020.00 

2,416,820.00 

2,845,000.00 

1,184,200.00 

1,970,000.00 

1,970,000.00 

2,587,688.00 

327,248.00 

2,260,440.00 

10,975,554.00 

1,291,680.00 

1,565,650.00 

1,429,890.00 

3,028,740.00 

1,720,944.00 

1,938,650.00 

';jeJl:Jl.'l:::'Uel-:J 

m'lfilL1'Wil-:J'l'l'I..I 

11.62 

2.78 

2.67 

6.17 

3.84 

3.84 

5.19 

5.19 

17.98 

6.74 

7.93 

3.31 

5.49 

5.49 

7.21 

0.91 

6.30 

30.59 

· 3.60

4.36 

3.99 

8.44 

4.80 

5.40 
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�I � V 

fHN'Yl'WIIJPl'YIUHI' MID-SMALL CAP 'tt'W'Yl'W 
. . . 

' "' OJ 

fll1'Yl6-:Jl'Yl£1111£1�ff'W'Yl'Wlfll1 

.d. Q.I QI rl 

'JHJ'I-Hl f1'1'1:i'V'I l'J 

u1'!J''Vl � rn111ru nitJ ,hnfl (lll11'lfW) 
' 'i .c::t, � d 

'll'Wff-:Jlla� la'ilff\llflff 

u1'!J''Vl w1m m1u ro1nfl (:J.Jl11'lfW) 

u1'!J''Vl l1if h�ff9imf ro1nfl (:J.J'l11'lf'W) 

na-:itJ'W':i1arnif�1111iiV111"1�11a�trn-:iV11a-�1�ani':ia..:JtJ'W1uair..:im1iiV11w� 

'V11"l'\91!�flf111il-:JVJ'Wi'Wih1nmw1he1ft'-:ir111:1J'Vli'mi' CPN1rvrn 1m'Vl 

\llillP!l1afl'Yl'i1"1� lfla.J rn ,a

lJ1fll':i 

o I 

'il1'W1'Wl1'W1l'J 

144,200 

169,600 

436,300 

41,400 

124,700 

(lJl'VI) 

1,002,190.00 

1,002,190.00 

2,924,904.00 

1,144,800.00 

1,780,104.00 

1,076,400.00 

1,076,400.00 

1,483,930.00 

1,483,930.00 

35,874,789.50 

35,874,789.50 

1ell'Jil�'U'eM 

lJilfill�'Wil-:J'Vl'W 

2.79 

2.79 

8.15 

3.19 

4.96 

3.00 

3.00 

4.14 

4.14 

100.00 

100.00 
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fH>-l'fJ'W&ilv1vni:hr MID-SMALL CAP �'W'fJ'W 

-.l'Ufll,'J'lllvl'Yl'W . 

';ilfJ 'hi' 'illflnl'HI .,'.) 'l'J'U 

11cJM1�'Uifmm 

'191 " ,w fifl'e}fll1JEJ 

,1mw'1; 
I 1,!1/1 

fl1 'll"illl:J 
I "' QJ 

�,n,,"t'UcJ"n1,�fln1, 

riunrnilcJwfflttftNft'lh� icJ'Jfu
""' 

I "' "' 

fl1Dfi"t'UcJ"1,JlcJVl�t'I.W'U 
I .:j -, "' 

fl1Dfi"t'I-W"1'lfl'lf'V'l 

"'"' '1
91 

.fll'llt.,'.J'U fl 

·, '191' .al fl1 ')j'�lcJ'el'U 

n"ri1H'ii1cJ 

'1 91 
"' 

'SlcJ ��lfifil-SM'l'J'U"J'YID 

,,mmih '1-s('Ulfl�'U)"JVITI�li'll�'WMYJ'U 
�.J � J .. 

,wrm'lll�'l'J'UeyVIDVltfifl'U'U�lfll.,'.J'Uft.,'.J'l'J'U 

ncJm,n1 '1,c'U1fl'l'J'U}'J'V1n� cY.,:i '1litnfl t'U �,n1�'U M'l'J'U 
o'1 � .c::\ d.o:::. J da.1,•.c::\ ,,,f 

,1mwm,m -S('Ul�Vl'U)ffVID�lfll.,'.J'Uft.:j'jl]'l.,l'jl]tflfl 'U'UUft::;VlcJ.:j "m� 'U'U 
' ' ' 

'lJTl'l 

11:1-Jlflll'll-J 2562 2561 

3 

1,472,290.19 927,129.81 

14,056.87 14,136.49 

1,486,347.06 941,266.30 

3 

5, 7 918,163.34 783,124.99 

5 15,372.19 . 13,704.65 

5 30,870.68 27,409.37 

35,000.00 35,000.00 

504.71 

1,100.00 200.00 

1,001,010.92 859,439.01 

485,336.14 81,827.29 

3 

(637,626.45) (2,739,909.38) 

1,465,359.73 (3,361,269.79) 

827,733.28 (6,101,179.17) 

1,313,069.42 (6,019,351.88) 
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flel'1'1'1'l-Hilvtmihr MID-SMALL CAP 'tt'W'l'l'W 
. . . 

'1'Ullffvl'1fll'a"l1J�t1'Wl!'l.fo'1ff'W'l'l1'V'l��'Ylfi 

tfl'l11'UUitti�vl1'W� 30 'V'l9ff41flltl'W 2562

n 1':i 1 �" �'W ( ft fl ft -:i) 1 u fl'W vi f 'l'I veyvi TI'il inn 7':i � 11 u 'W -:i 7'W 1 u ':i::1111-:i ti

':i1v1�ri'viimnm':ift-:iV1u 
. . 

�d � � � ':il vn 1:; 'U 7fl 'l'J'W iJ''V11i'V11 nfl 'll'W 'ii 1 m-:iu ft -:iVJ'W 

':iWn7':it111 ':i('Ulfl'l'J'W)iJ'VlTI�cJ-:i 1ii1iifl �u 'i11nt�'Wft-:J'l'J'W 

nTI 1 �" �'W( ft flft-:J)ij'VlTI 1 u fl'W 'V1 f 'l'I ViJ''VlTI'il 1n n 7':i � 11u u-:i11-.1 
.,\ JI d 1/f 9/a, 9/"I I � I ';;If nl':i 1'1'l:IJ'U'W( ft flft-:J)'Uel-:J'l'J'W'Vl tfl':i'IJ'il1fl�ilel'l1'W1clft-:JVJ'W t'W ':i::'1117-:JlJ 

lJ ft� 1ml 1 cJft-:i VJ u � 'U W 11-.1':i::1111-:i u
. " 

lJft � 111 il 1 vft-:i VJ u 'Vif'u oiit1 fi'W 1 u ';i �1111-:iTI 
.c:t � -=i di 9/QJ S/.:9 , m':iL'l'l:JJ 'U'WffV11i'llt1-:i'Vl'WV1 fl':i'U 'il1ni::-m ti'l1'W1cJft-:J'Vl'W 

"' "' 'U "' 

nl':i 1 �11 �'W ( ft fl ft-:J )'II tl-:J fl'W 'V11'1'l cliJ'Vl ii 'W ':i�'l111-:J1J 

flu'Vlf'l'lvey'Vliluil 

flu 'V1 t vi v iJ''Vl i -u ft w TI 

. n 1':i 1-u� vuu -u ft-:i 'U t1-:i 'ii 1u 11-.1 ml 1cJft-:J'Vl u

(:1Jft�1m.hvft:: 10 rn'Vl) 
., 

'I.JlVl 

2562 

485,336.14 

(637,626.45) 

1,465,359.73 

1,313,069.42 

9,243,268.31 

(448,054.61) 

8,795,213.70 

. 10,108,283.12 

37,525,624.54 

47,633,907.66 

'11'W1cl 

3,998,277.6769 

973,496.0971 

( 46; 124.8275) 

4,925,648.9465 

2561 

81,827.29 

(2,739,909.38) 

(3,361,269.79) 

(6,019,351.88) 

12,430,685.75 

(6,703,407.11) 

5,727,278.64 

(292,073.24) 

37,817,697.78 

· 37,525,624.54

3,397,689.5943 

1,237,937.7273 

{637,349.6447) 

3,998,277.6769 
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mM'Yl'W!U�'l'll�il' MID-SMALL CAP 11'W'l'l'W 
. . . 

<]1Jf)';i�!!il'!�'WQ� 

tlll1f1JiJ�m,l'f fJ'W� 30 W�fl�trn.l'W 2562 

m :;umlw 'ff A 'ii 1n n'ilm:r:JJ �11uu '11u 

m:r1vt:JJ �'W( ft Aft'1) 1 u fl'W 'Vli''V'l vey'Vln 'ii 1n m:r � 11uu '17'W 

1li'um�'Vl'IJfll11vt:JJ�'W(ft�ft'1)'q'VITI1'Wfl'W'Vl"J'V'lV'q'VITI'illflfl71�11iiu'11'W 

1111�ui�'W'ffA'q'VITit�m'il1n(i�tli'W)n'ilm1:JJ�11ii'W'1TW 
"" "' 

flW-1l'eJ!'1'Wft'1'1'.J'W 

m:r'U 1vi�u ft'1'1'.J'W 

d,, ,.%  G'\ J' q 
fll:i(! 'V'llJ'U'W)ft � ft'1 ,'W fl fll"l'W 'ii lflfl11 'Ulc.Jl'1'W fl'1Yl'W 

� ' 

d,, ,Jf  9 9/ J' � �  
fll:il'V'l'.IJ 'U'W( ft� fl '1) ! 'WI 'illl"l'W 'ii lflfll:f 'b'el!'1'W M 'l'.J'W 

d,_ Ji GJ I Gj ;J/ I 9/ I 

fll:f!'V'llJ'U'W !'Wfll ,"Jl''illc.Jfl1'1'illc.J 
.,,\ di 9 "'"' lJ]'/'1 ' fll:f!'V'l'.IJ'U'W !'Wil11H'1'W !Afl1'1'illc.J 

q_J � Jf q 

111:Jfll:i 'UlA'VI 'W'ff'VITI'Vl!flA 'U'W 'ii lfl!'1'W M'Vl'W 
'q q q 

11vm:rc n 11 :r )'UlA'Vl'W 'ff'Vln� cJ'1 tl.i1nA �u 'il1rn�u ft'1'Vl'W 
' ' ' 

!�'W'ffA'ffVlTI 1 � 11 i 'W fl'il m:r:JJ � 11 'W'W .:i1u
'

flU fo 9/ein'W l"l'Wlc.Jft '1'1'.J'W ! 'W :f �1117'11'.J 

!�'W 'ffA'ffVlTI 1 �m'illflfl'il m:r:JJiAm!�'W

1�mhmu1rm1vt:iJ�'W'q'VITI 

1�'WN1mu1r11:r ru 1'ulii"uTI 

1�uN1mmm:r ru 1'utlmvTI 

'l.JlYl 

2562 

1,313,069.42 

(39,082,673.46) 

31,383,989.24 

(56,329.88) 

43,571.15 

(383,820.24) 

18,942.37 

504.71 

712.54 

637,626.45 

(1,465,359.73) 

(7,589,767.43) 

9,243,268.31 

(448,054.61) 

8,795,213.70 

1,205,446.27 

2,638,033.29 

3,843,479.56 

2561 

(6,019,351.88) 

(66,282,921.59) 

60,562,602.92 

(18,313.91) 

(634.65) 

1,233,070.80 

33,612.39 

18.08 

2,739,909.38 

3,361,269.79 

(4,390,738.67) 

12,430,685.75 

(6,703,407.11) 

5,727,278.64 

1,336,539.97 

1,301,493.32 

2,638,033.29 
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fHM'l'l'W!Ufl'l'll�ff MID-SMALL CAP �'W'l'l'W 
q q q 

V = .<:::to OJ

'lle>\Jl'l'l'll-:i o T:H-:i'W'l'l ml'l t!:J 

tmruuiw;iwr'W� 30 'l'l�flilfl1£l'W 2562

'li'eil,JTINTim'i¢l11i1u..:i1u (�eimhv) 

l,Jllfill'l'W11'JMl1'W!1:IJ!ml 

l,JTifi7fr'W'l11'1'1 cJi:)''11ihi'uTI 

'i11'J,�('Ulfl'l'J'W)'illflfl'ilflJ'il-11'l'1'1'J1-l 

'ill'J1�('1Jlfl'l'J1-l)'illflfll'iM'l'J'Wi:)''111i * 
a \tJ =d = .,f <=I. 

';ill'Jfll'ifll !'i('Ulfl'l'J'W)i:)''11'li'11!flfl'U1-l'illfl!'11-!M'l'J'W ** 

'ill'Jfll'ifll 1 'i('Ulfl'l'J'W)i:)''11 li�rJ..:J 1:U!flfl�l-l 'illfli11-lTI'1'1'J1-l ** 

'i 7 l'J 1 �( 'lJlfl '111-l)'illfl fl 'ilti'i 'i lJ TI..:J '111-l J..:i iu
. 

. 

. 

l,JTifl7fr1-l'l11'1'1cJi:)''11 TitlmvTI 

fl \el 'i 1rhu '117..:J fll'i 11u�rl1r1 t1J ! ! 11 � 'li'ei l,JTitl'i � mi 11 !� lJ !� l.J� rl1 r1 t1J 

l.JTifilft'W'Ylf 'l'I cJff'11TitlmvTI ('W'W1J7'11) 
. . 

fl\el 'il ri1u 'U!l..:i fll 1 ;�ll'J';j ,l.J �ll l,JTI ft 1fru '11 f 'l'I cJi:)''11 TI1111 !l � m �l'l-i1..:iu (%)

fl \el 'il'ff11-l 'U!l-.'.l'i1 cJ 1 �'illflfl l'i TI'1'1'J'W 'i 1l.J� ll l,JTI filff'W '11 f 'l'I cJi:)''11 li 

111!\l�cJ'i�l'l'll..:JiJ (%)

' ,, ,, 

fl\el ';il'ff 1'W 'lJ !l..:J � l'W 11-l 111! \l ij vri 1-:J'W ll'l'W fl 'U!l-.'.l fl l'i GJ!!l 'UlcJ!1'W TI-.'.l 'YJ'W 

')} ..:! = 

'Uel l.JTI! 'l'l l.J!\el lJ 

* r11u1ru 'il1fl�7'W1'WTT'W 1v��rnil wu ii'1111m �V'i�l'111�TI

111'11 

rl1l'lf uTiiui:rfl 

'J'W� 30 'l'lf)ff;fllcJ'W 

2562 

9.3854 

0.1079 

(0.1365) 

0.3137 

0.2851 

9.6705 

3.05 

47,634 

2.33 

3.46 

148.17 

2561 

11.1304 

0.0225 

(0.7937) 

(0.9738) 

(1.7450) 

9.3854 

(16.45) 

37,526 

2.35 

2.57 

348.57 

** 'li'lll.JTI�lll'l'W,v�'ilcJ..:i1u e11'il 1:Jiilu 1 tl1u 'Ylff'111..:i1�v1nu1111m'i 1tl�vuutl11..:i Lfl cJ'i,l.J'lJ!l..:J'i7Vfll'if171 rn�ei'U7fl'l1'W
. . 

d = ,¾ I ,::{ ,d I � I t � IQJ Q,I 

'il lflfll'i 11..:i 'l'J'W '11 ! fl fl'U 'W 1u 'i �l'l,NU !'W ei-:i 'il 7fl'li1..:J nm'UeJ ..:J'i 1 Vfl Ti 'li!l 'Ul Vl'l'W 1v11..:i 'l'J'W 'W 'W 'U'W !l �fllJl'l 11 l.J N'W N,'W 

'U!l..:J'i 1r17\el mfl 'lJ !l-.'.l 11 u TI-.'.l 'l'J'W 1 u 'i �l'l-i1-:iu 

*** 1:JiTm1rn1url1fl1i'Wlrll'i 1rn�11uTI..:i'l'J'W1mf1ii't11t111W11u u11�m'i�e1'U1m1u11..:i'l'J'Wll1e1..:i1ilm1vm'i�!ll'l�!l 
= I 'J/<=1. .Jz l!j 1 .::9 .!I ,::{QJ � ,:!:I d.CJ JI..:.';! 

'Ull'JM'W 11..:i 'l'J'W !l v1..:i u '11 'il'i ..:i 'li-:J Im 1 l.Jtl-.'.lfll'i 'li!l l fl Vl.J fft1Jt1J7'U7 vriu m !lfll'i 'U7V 1 fl Vl.J fft1Jt1J7'1ieJ riu 

,, ' 

'fflllfo:nfl\ll'1!!�11-l� 

20 li1-l17ft:IJ 2559 �-:J 

30 'l'lf)ff;fl7V'I. J2560**** 

10.0000 

(0.0260) 

0.9266 

0.2298 

1.1304 

11.1304 

9.56 

37,818 

2.14 

1.89 

429.24 

**** 'li'll l.JTI '117..:J flm1'W � 'fflrlUJ'ffll'I f m 1fl 25 60 1:J ffl l.Jl'j' rn ill cJlJ! � cJlJfl 111' tu '7 Mi�!l..:J 'iJ lfl n 'j'e) m � cJ�!lTil'IJUJ:illu fl'll'li� -:JU 
. " " 
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flelsl'YJ'W!UAYll�IT MID-SMALL CAP �'W'YJ'W 

tt :im.11 m1 th:::: @'JHl..l m1 i�'W

1. 

fleJ-:i'Vl'W!U\Pl'Vll�ff MID-SMALL CAP iru'Vl'W ("fleJ-:i'Vl'W") 'il\P1'Vl::::!UcJ'Wl�'Wf1e1-:i'V!m1:un'l..lri1i!rn1ur1ru::::mrnm1fl1nu
q q q q q 

OJ QI r/ a, QJ rl d. CJ d. QI .<:i o  ai ,:;:t SJ '111;lf1'V11'l"W!!rl::::\olrnmH'lfl'V11'\IW ("fl.TI.\91.") !:!Jel'J'W'VI 201i'W17fllJ 2559 :!J'ill'W'J'WM'W'l'J'W'il\Pl'Vl::::!'IJl'J'W 2,000 'tll'W'l..ll'Yl
(m.i-:i1ilu 200 i1-w11il1cJ1;1-:i'l'J'W ¾JTI�7'11'W'Jl'lM'l'J'WTI:::: 10 'l..l7'VI) 1i�IJ'Vl'rlrlfl'Vlf'WV<u\P1f111flel-:i'l'J'W 'Vll;TI' i1n\P1 ("'l..l1IJ'Yl
<u\P1f171'') 1�w-i'i\P1m1mM'Vl'W u1;1::::Timm1m-:ir11emHn 'illfl\PI (:U'r11"1l''W) 1�'W'WlcJ'Vl::::1ucJu11il1cJTI-:J'Vl'W L\PlcJ�TI'Wlm'J'll q q q . q 

m-:irn'l'II '07fl\P1 (:U'r!l"1l''W) 1�w-i'\P1UTINmh:::: LcJ"1l'U'UeJ-:imN'Vl'W
q 'U 'll q 

neJ-:i'Vlu1il-w fleJ-:i'Vlm1:u1h::::!i1'V111.1"5ei!i-w11il1cJ1;1-:i'Vl'W 1rn:::: 1�i'.lfl7tt'W \P1eJ7cJ 1 m -:im'J 1 \P1 cJi'.Ju LcJ'iJlcJTisl'Vl'W i u l'l17r1'7'J'Vl'W
q q q q q q 

'll eJ -:i'l..l 1IJ'VI 'U'Wl\PI fl TI 1-:i1rn:::: 'll'W 1\P11� fl � 'il \Pl 'V1 ::::1 u cJ'W i u rlm\P1rn1n 'Vlf vi vu '11-:iU'J ::::1'V1 r11 'V1 cJU 1;1 ::::/11�eJ \l'l'tll\P1'11 r1n'Vlf 'lll 6
cl "1 1 ell 1J) _ 19 "' ,d • 9 91 "" 9 1 ,d 9 '.':'I "' """1 • 91 • !ellJ lei !el 1\Plc.J!1J'W rn !'WTifl'!:l'ill::::'Vlft-:iNTI 1'11f1elsl'l'J'WlJ net exposure 1'W\9l'Jlr1'7'l'l'J'W 1\PlcJ!1rncJ 1'W1eJ'I.Ju'I.Jqj"1l' !lJ'WeJl'Jfl'Jl 

!0 cJTI:::: so 'U0-:i:u 1;1 � 7'V11'W viYu ff'VITI'U 0-:in0 -:i'Vl'W 'l u ri1-w �rn �0 mM 'Vl'W eJl'il 1;1-:i'Vl'W iu m1m'J u M-:i11 tl rl'Jlr1'71 �n1tl
<IJ q q q q 

�sl'Vl'W 11mhn '11'W'Jcl1;l-:]'Vl'W 'lJeJ(jfleJ(j'Vl'W 'j'JlJ�(j f10 (j'Y]'\.J ell'il'Vl11i'Jf11'jlJfll'j hrv:u'l1r!f1'Vl1'W LJ '11�01i'Jf11:i:)jf17'j�eJ !\Pl cl�
q q q q q q 

'ffruru1'U1clfi'W 11�0 TI'Jm'J:Ufll'J 'Ulcl !\Pl cl�i'rti.1r:1ni0�-w n:ui-:i01'ilM'Yl'W 'lu11 rZ f1'Vl1'W v11�0'Vlf viviY-w tu 11�0mrn 1U eJ 'I eJ Cl 'I 
' ' ' 

l �.<:i-=l 1 9 1 ,::S ,::9. 1 ll}SJ .:::t o  a., o .:=t q3' \Plelf1NTI !\Plcl11iel'Welcll-:] !\Plelcll-:]'11'Wsl r'l1el'11fllcJ0cll-:] !\Pl \l'lllJ'Vlr1'7'WMl'Wrltl.!::::m1lJf1l'j fl.TI.\91. f11'11'W\Pl'l1'J0 ,'r!fl'JllJ

(j'I.Jfl l'J 11u 'UM flel(]'l'J'W 'U \Pl 'Vl lt'W \olllJlJl\ol'Jjl'W fll'J'Jlcl-:] l'W 'VI 1-:i fl l'J 11-w 'j'JlJ� (j fll'j � fl 17:IJ ua::::H 'W 'JU a'U�'VI 1-:i fll'J'Ut\ji\f�
u1::::mr1i i1\PI clTI'flli"1l'7i\f'W'Utl,ji !�0 iir1�'W lU\olllJ'l1rlf1f111Ut1,Ji�f meJ-:iJ11u'UeJ(]U'J::::!'Vlftl 'VlcJ 'Welf1'illf1tl-:i'I.Jf17'Jl�'W
l/J 9/0.I o J QI r1 _f do q QJ ,::::s QI d d. QJ t::1 o Q/ ..:::i d 1 \P1 '\J \Pl'Vll 'U u \l'l 7:U 11 a mfl ru "Jll u 1;1:::: 1u U 'I.J 'l..l 'VI f11'11 'W \Pl , 'W mrl 1 'u 1u m1 'l..l ru "1l''H 'l..l 'l..l'VI 106 1 'J 0 -:i "mm ru 'lfr1'7'11 rn fl 'il m1 'VI'll <1,9 CJ u 

,mflm1u'lJ0slf1El-:i'l'J'WMim,hilummi'Vlcl U1;l::::i'.l11il1m1rn,m1�um'Vl �-:im1<u\P1'Vl7-:i'l..lnm1-wi-:in�111�-w1url1:1J
1\olt1U1:::: TI'-:in 'U0-:im1 <u\Pl'Vll'Jlclsll'W 1-w U'J::::l'Vlft i-:it!u1�eJ m1:urr::::\P1 'Jfl'lleJ-:iN �1-w -:i'I.Jfll'J 11-w � i� ft'W!rWfl'l..lfll'!:17 i vw

' � ' 

flel-:]'l'J'W I#{ 'U\Pl'Vllsl'I.Jfl l'J i�'W'Q 'U'I.Ji11'!:llel-:] flt)'!:I tu I \Pl c.J!l U TI 'il lf1-:]'I.J fll'J !1'WH 'Li '1.Ji11'!:11 I 'V1 cl
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1. m\ol 'ipw fll'i'i1v.:i 1'U'V11.:i fll'j 11'U � i� :i.Jii i:-ift u.:i fi 'LI iii 'UTI1hi �u'U

2. 

hn�'l111.:iTI flel.:J'l'J'U 1�tlw1mJ1'Wmnw.:i1'U'Vll.:Jfll'il�'U'ilUrnH'rnh.:i (tli'm.li.:i 2560) �elelfl 1\;rn

rtm1'll'1;'1"lUt\J ; �.:iii Nftu.:ifi'LI Wrlrnf mel m �v�L1ft7Ut\J ;�t1:i.J 1 'W'l1� el'l1 rl'.:ii'W � 1 :1Jm1fi:1J 2561 miiel

tl�u� :IJl\ol'if l'U fll'j 'iW.:Jl'U'l'll.:J fl m1'W � .:i flrl 11 Mi'll fll'i'Ui'rnh .:J'l11el ,i \ol l ,,fii ,'UL�el Miit� el'l11Lvi lL'n fJ:IJfl'LJ

lll\ol'i FW fll'i'ilf!.:Jl'U 'VI 1.:im'it1'W 'i�'l111.:itl'i:::L'Vlrl' 1 \ol mh'W i '11 aj L�'U fll'itlfutli .:iu ft:::elnmv1 ,,r '.lf\olL 'il'UL� v1ti''LJ
" 

fl l'i LU \ol LN v6tl' el l,j ft i 'U '11 :IJ lfJL '11 I') 'U'i :::fl el'LI .:i 'I.Jfl l'i L1'U fll'i'I-J 7:IJ l\ol 'j f l'U fl 1n lfJ.:J l'U 'Yl l.:J fl l 'j L1'U � .:i fl rl11:1J iii el'U �'LJ�'W 

1llil Nft fl 'j :::'VI 'I.Jel Vl.:JL �'U ffl'j :::_rl1 i'l t\jloi el .:J'LJ fl l'i L1'W 'llel.:J fl el.:J'l'J'U

:IJl\ol'i ii l'U fll'j'j W.:Jl'U 'VI l.:Jfl l'i t1'W � 'il �ii Nft U .:J i'l'I.J 1 � 'U el 'U lfi \ol
. ., 

_ fffl71'll'l;'l"lUt\J;Mtl'i�fllrYWm\ol'if l'Wfll'i'ilf!.:Jl'U'Yll.:Jfll'il1mi u'I.Jtli''I.Jtli.:i (tlfotli.:i 2561) Uft�'il U'LI i '11 ii

�.:i ili:-im.r.:ifi'LI Wrlrni'rnllfll':i t1'W �ii'iel'LIUt\jiti:u 1 'W '111el'l1�.:ii'U � I :1.Jmlfi:1.J 2562 :I.Jl\ol'if l'U mn1v.:i1'U
,c:i. Q/ I 111 S/QJ ... IQ.I .<:!f Q/ 61 g},d, � .:!t i 9/.::1 J I <::I Q/ ,c:i. 

'Yll.:Jfllm'U\ol.:Jflftl1 1\olrnfll'i1J'j'LJ'U';; .:J'l1'iel'il \ol 1'11:1.J 'U'UL'l"lel '11:IJ!'U 'fl'117L'YllL'VlfJ:1.Jfl'LJ:IJl\ol'iiil'U fll':i'iW.:Jl'U'Vll.:J fll'j L.:J'U
. ., 

'i�'l111.:i·1.h::: L 'Vlff 1 \ol mh'W i '11 t\/t �'U fll'ielTI'Lilf! i ,,r '.lf\olL 'il w� v1ti''LJ TI'U �U�'Yll.:i fll'iUt\J;LL ft� fll'i i Mu 'U 1tl�u� 

'1'11.:iuru;ti'rnflim\ol'iiil'U ., ., ., 

:I.Jll>l':iiil'Ufll'i':ilf!.:Jl'U'Vll.:Jflm1'U/ 

fl l':i � fi1l:I.J:IJ 11>1 'iiil'W fll'j'j lfJ.:J l'U 'Vll.:J fl l':i 11'W 
.. "' "' 

:IJl\ol'ifl'Ufll'i':ilfJ.:Jl'U'Yll.:Jfll'iL.:J'U 'il'I.J'LJ'VI 1

.. "' "' 
:IJll>l'ifl'Ufll'j'jlfJ.:Jl'U'Yll.:Jfll'iL.:J'U 'il'LI'LI'V115

i:::::t ,c:i. aJ .c::I 

fll':i\olfl1l:IJ:I.Jll>l'ifl'Ufll':i':ilfJ.:Jl'U'Vll.:Jfll'iL.:J'U 'il'LI'I.J'Yl 22 

... L':iel.:J 

fll'i'I-Jl:IJll>l'if l'Ufll':i'ilfJ.:Jl'U'Yll.:JfmL1'W 
!lid 

" 

mi'll'LU'Wfii'.:imfl 

'i W 1� 'il lflfftll tll l�'VI ltl'I.Jft fl tf l ., ., ., 

QI ,d:I, I I g} 

'i'LJ'l1HJ'illf!ft1.:J'l1'Ul 

NW'LI1'117':i 'Uel.:J flel.:J'l'J'U Mtl'i �Lii'Wttl1tli'W 11 :IJl\ol'if l'U fl7'i'iW.:Jl'U'Vll.:Jflm1'W'il U'LI�.:i flrl 111lli:ii:-iftm:::'V1'1.Jel ci1.:i 

L �'U 'ffl'i � flli'l t\j\oi el .:J 'LI fl 1':i L1'W fl7'11 f 'LJD�Li:IJ l i

'U elfl'il lfltl ff .fll1'll'li'l"lu t\ji1�tl'j�fllrl'l immJl'U fll'j'jl fJ.:Jl'U'Yll.:Jfll'jl�'U'il U'LJ'Uj'LJ'U1 .:i ('Uj'LJ'U1 .:i 2562) LL ft::: 

nu'I.Ji'l1ll ��iii:-iftu.:ifi'Liiirl1Mi'm'Lifll':it1'W�ii':iel'LIUru;1i:ui'W'l11el'l1�.:ii'W� 1 :um1fi:1J 2563 :IJl\olHl'U 
. ., ., 

� Q/ I 1JI 'J/aJ Q/ ,::!{ aJ 6} ,!l/-=tJ .d_ i 9/.c:::l ,,N I .::I a., 

fll'j'jlfJ.:Jl'U'Vll.:Jfll':iL.:J'U\ol .:Jflftl1 1\olrnfll':i'U'i'LI'U1 .:J'li'j'fl'IJ \ol 1'11:IJ'U'UL'l"lel '11 :I.Jl'U el'l1ll'Vlll'V1 fJ:IJfl'LJ:I.Jl\ol'if l'Ufll'i'iW.:Jl'U

'1'11.:Jfl l'j l�'U 'j �'111 l.:J 1.h �I 'Vlrl' 1 \ol f!'ff1'U ! '11 ajL�'U fll'jel]i'I.Jlfj, ,,r 'lf\oll 'il'Ul�fJ1fl'LJ1TI'U�U�'Vll.:J fll'iU t\J;LL ft� fll'j, ,,r

1t'U1'U�'LI�'l'l1.:iut\jinrn:fiim\ol':ifl'W 

� .:J :I.Jl(,l 'j f l'U fll'j'j l fj.:j l'U 'VI 1-:J fl l';; i�'U'il U'LI ! '11 l!ii � .:itl 

:I.Jl\ol'if l'U fll'j'jlfJ.:J l'U'l'll.:Jfll'il�'U'il U'I.Jfi 16 fft\jt\jll 'lfl 

NW'LI1'117':i'Uel.:Jflel.:J'l'J'W 1�tl'i�1iiw1l1tli'U11 :IJl\ol':i i l'Wfll':i'ilf!.:Jl'W'Yll.:iflm1'W'il u'I.Jtli''I.Jtli .:i (tli''I.Jtli.:i 2562) 

m1 �'il u 'LI 1'11l!�.:iflrl111lliii:-iftm�'l'l'I.Jelci1.:it�'Wffl'i �rl1it\jloiel.:illflm1'Wrl1'11i''LITI�1i:u ii 
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3. 

.:::-. I .:!:i .:!:I .:::-. SI OI .::::1 

:UWIHl'W fll';J';J lcJHW 'l'll-:J fll';J 1-:J'W fH'UJll'l'Jel-:JlHJ '\ll 1-:J fll'Jl-:J'W 1h::; fl el1J \Pll cJ:IJl\llHl'W fll'J'I.HU 'Ji l.Jl\ll 'J 'ii l'W fll';j" 
"-3 q "-3 CJ <I,:! 

'.i w-:i 11-.1 'l'l 7-:i fll':i !�'Wu fl ::;m'J� m1:J.Jm\ll':i'iil'W mn1c1-:i11-.1 'l'l 7-:Jfll':i (�1-.1 i11-.111-.1 5 1M 'U1J i \Pl c111 i1 flfllnhl'i ru 'U eM "' " 

:1J1\l1H11-.1i-mcino'JUl�i-:id "' ' 
"' "" "" 

lJl\llH l'W fll'J1Jill'b'/lJ1\l1Hl'W fll'J 'JlcJ-:Jl'W 'l'll-:Jfll'J 1-:J'W/

fl l'J � fl 11:U lJ l\ll 'J 'iil'W fll'J'J 1 cJ '1 l'W 'l'l 1'1 fl 1 'J l� 'W 

"" "' "" 
:IJl\ll'Jjl'Wfll'J'JlcJ-:Jl'W'l'll-:Jfll'Jl-:J'W 1Q1J1J'l'l 7

:IJl\ll'Jjl'Wfll'J'JlcJ-:Jl'W'l'll-:Jfll'J!�'W mf avi 9 

fll'J�fllllJ:IJl\ll'Jjl'Wfll';J';JlcJ-:Jl'W'l'll-:Jfll'J!�'W 1N'U1Jfi 16 

� .:!:I � 

l fl'Jel-:JlJel'l'll-:J fll'J 1-:J'W 

fll':i ii el-:J fl'W m 1m i v-:i 'U el -:i1�1-.1 m 'l'l'W fi''l'l TI i 1-.1 

,, 

' ' 

0 .::::1 .:::-. .:::-. 9/ 
fl l'J 'b'l'J ::;111-.1 fi''W 'l'l 7-:i fl l'J I -:i'W \Pl 1 cJ\ll 'J 11:i'l'J 'Vl'W ' 

lJ l\ll 'J'ii l'W fl l'J ';J 1c1-:i l'W 'l'l 7-:i fl l'J l�'W flri :ui-:i flri 11� 1-:i; 'W f) 1111-l \Pl 11 i1 fl fl l'J irl ell fl 1J fl l'J '\l \Pl u ';J ::;urn ll ll � fl l'J1\PI :Ufl fll "' ' � 

mi el -:i!i el 'l'l 7-:i fll':i 1�1-.1 � 1mJfl fl 1�� :01rn111el ':ilfl l'l'J'W i \Pl ,hml w i \Pl vv'i ,mru l'il 1 flU'.i::; urn 'Uel -:iifli el -:i!i el'l'll-:J 

fl m�'W i1 fll! ru�'U el-:im::;11 m�'W 1:i'\PI \l17:U'ff11j tylllfl::; i:Ul\Plfl�'Jfl 'il'U el-:i fl 'ii fll'J (Business Model) 11 i1 flfll'Jlr\ cJlfl'IJ 

11] fll ';J rl ll.! 1 ru fll ';J � 0 cJ fl 1 'U el-:i l fl 1 el -:i {j el 'l'l 1-:1 fl 1 'J l� l.! i \Pl cJ i ;u l.! 1 fi \Pl 'U el-:i N fl 'U 1 \Pl 'l'l l.! l'i' 1 'WI fl ';J � \l1 � fl 1 \Pl i 1 'il::; l fl \Pl t 'W. ' 

1rn::;11 i1 flfll'J 1ri cJ1fl1Jfll'J'UtUiil el-:lfll.!fllllJliv-:i ';Jl'.jj� -:ifll'Jllfi'\Pl-;J'Jlclfll'Jllfl::;flmll \PllNcJ� el:U fllrii el-:J!i B'l'll-:ifll'Jl1'W " � 
' ,, 

II fl::; 1!i el:IJl\ll 'J'ull.! fll'J'J lcJ-:J ll.! 'l'l 7-:i f ll'J l�'W flri:U'W � Nfl 'U-:i fl 1J i; 'ii ::;'I'] 1 l if lJ l\ll 'J'iill.! fll'J'U tll i fll'J � r111:U lJl\ll 'J'u l'W 
"-3 q dS CJ dS 

fll'J'I.Jt\j; ll fl ::;u l.! 1u6u�'l'l 1-:i fl11'1.Jtyirn-:i1M 'U1J�� Nfl'JJ-;j f11J 'l ;el �l 'W 'lJ 'ii �'1.J'W \) fWfll�fl 

� 1c11J1TT 11 'Uel-;Jflel-:i'l'll.! el ch::;11i1-:im':i'Ll':i ::;1il1-.1Nflm::;'l'l1J� el-:i1Jm11�1-.1 'l 1-.1iJ � 11:u'l i:u 7\ll':i'ul'W fll1'J1c1-:i11-.1 m-:i ' � "' 

l�'WM'Vl'W'ild'1Jrl�'Wfl'W'l'l'j'\"lcJl'i'1c1i1m1-.1;l.!'\ll'W 'Uel-:Jl�'W fl-:i'l'l'W 'ill '.J'W�flel-:i'l'l'W �ft'l'lTil'Wl�'WM'l'l'W ;l.!'l'l'W '110-;Jl�l.!M'l'l'W
'I qJ 'I 'I q q 'I 'I 

'JI 9) 'JI t I 1 9J 

'Ll1 ::;mJ1Jl'i' 1c1'.!1c1� lcJ'lfell�'W M'l'll.!ll a::; fl 1 i ;�1c1 i \Pl cJ\il':i-:i'\1-:i n1-.1viflB-:J'l'l'W �1m�el 'l 111�m;-:i1�u fl-:i'l'll.!U'W ' ' ' 

11 � fl'l'l f 'l"l v�1�l.! \ll':ilfi'l'.i'l'll.! � ili�lilri 7\PI �el 'Ul cJ1el-:i f 1J II fi'IPl-:i �1c1:J.J a r1 w� :01rn� 'Ll':i ::;mru �l.! i \Pl vN'i \Plfll':i 
'I qJ 'I qJ 

,=S .:::-. � 91 
fHN'l'll.! 'li-:J'l"l 'ill'J'illl'illflfi'illl.! ::;'l'11-:ifl11 l-:i'W 'Uel-:J Nel el fl\ll'Jlfi'l'J. ' � 

'Jl.!�H\PlrJll�'WM'l'J'W 

'J1r1 l'l'l'W 'Uel-:il�l.! ri-:i'Vl'W � i 1ml 1c1 'l ;Tit11m � c1ci1-:iJ 111,! fl ' ' 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 22



5. 

flB-:JVJ'W!ri'cJmili�u M\ol1:JJ1.ln;wrnf11f,Jlfl'.i'll1mw'1�m:JJ:JJ1\ol'il 40 (4) (fl) 1u01,mfom1::: 15 'UeJ-:J'i1cJ'1�rieiu11fl 

'ilcJ�lcJ !\olcJlJNfl'IJ-:Jl'l'IJ1cff�-:ill\li,ju� 20 fl-:Jrllfl:JJ 2562 

b m'i 'il \Pl'\117-:J'I.Jfll'i 1�u hi'1£Ju '1il\ol1:JJ11 ftflfll'i'UtJ:1i�f mMrZ1 "111 NW'IJ111 n loi'eJ-:i 1 cff�r1 cJ'W'W 'llll r1:::m'iil'i::::JJ1fil fll'i 

11r1wll'i:::fll'i o\}-:iilNr1m:::V1'1.JlliBi1u1w�u�1�cJ1su'B-:in'!JflUV1f'V'lv 11�ftu 'ilcJM r11H�1cJ 1rn:::m'il1J\Pl!NcJsu'eJ:JJfl 
d QI �  QI cl ;%,::,, d ,:,,, ,Jf k d.:::\ ,Jf ,::,, I 

'1 
0 d 1JJ91 

!flcJ1fl'!Jfl'W 'Jil rn mm :::11 u fl'W 'Jil Bl'lllfl\ol 'U'W 'll'-:J Nfl'Jillfl\Pl 'VU 'llHeJ l'llll\olfl\oll-:J 11 'lllfl 'lll'W1'W 'Jllll'i :::mrum'i n

'I.Jl'Jil 

2562 2561 

0 

'1 
,:,,,,d � ,Jf ,::,, . -=l 

fl1 'i('Ul\Pl'VlU)fiVlTI'Jillfl\Pl'UU'lllfll-:JUfl-:J'Jil'Wfl:::fl:JJ (mJfl:::fl:JJ 20 TI.fl. 59)
q ' q 

fll !'i('Ul\Pl'VlU)fl'JilTI�il'-:i l�lfl\Pl�'W'lllfll�W'l-:J'JilWl:::1:1':JJ (11:JJfl:::fl:JJ 20 TI.fl. 59) 
q q ' 

33,345.03 

(1,205,065.90) 

(2,980,675.41) 

(48,482.26) 

1,534,843.48 

380,594.38 

(4,152,396.28) 1,866,955.60 

, ,=t, Q.J , ,::::1 V _I ')" cf t ..::t --=:1 

fll'.fi'J'i'JJ! 'Wtfil fll'Hl\>l lll'J fll'.fi'J'J'JJ! '1-Hlil NA !!ili'HllJ'J� !tl'lf'l--1 ml �fll'.fi'i'i :IJ!'I-W:IJ'Wltf YI� !'I.Jtf 'W "" 

�11��7V 

!�!flU 0.107 lli eiTI 'Uel-:Jl,J fl�lfl'W 'Jil f 'V'I c!1:J'V1 TI'Uel -:i fl el-:JVJU

'1ihnu 0.1284 llieiTI 'Uel-:J:JJfl �lfl'W'Jllfv1HJfl'JilTI'U e),:j flel-:J'Jil'W
� q q 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 23



7. 

8. 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 48,248,051.31      101.29

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 3,846,844.31          8.08       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 1,460,600.00          3.07       

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,142,500.00          4.50       

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 460,512.00            0.97       

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 2,363,200.00          4.96       

บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 3,051,840.00          6.41       

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 1,554,960.00          3.26       

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,813,475.00          3.81       

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,321,900.00          4.87       

บริการ

การท่องเท่ียวและสันทนาการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,608,960.00          3.38       

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV

การแพทย์

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 2,035,800.00          4.27       

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 859,730.00            1.80       

บริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2,606,760.00          5.47       

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 2,902,240.00          6.09       

พาณิชย์

บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 210,000.00            0.44       

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 954,650.00            2.00       

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,534,520.00          3.22       

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 1,291,200.00          2.71       

สินค้าอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 2,014,950.00          4.23       

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 3,210,480.00          6.74       

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 1,349,450.00          2.83       

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด(มหาชน) 623,420.00            1.31       
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2,853,480.00          5.99       

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 2,478,280.00          5.20       

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 2,698,300.00          5.66       

สินทรัพย์อ่ืนหรือหน้ีสินอ่ืน (614,143.65)           (1.29)      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 47,633,907.66      100.00   

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 28



รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 3,846,844.31    8.08 

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน  

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง - - 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ - - 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค้้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) - 3,846,844.31    

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 

15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรมประเภท ผู้ออก

อันดับความน่าเช่ือถือ
วันครบก้าหนด

ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้
ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ
เปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี ้ได้ตรงตาม
กำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดย
ฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 
คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 
"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ
เครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู ่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี  1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) 918.16 2.14

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 15.37 0.04

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 30.87 0.07

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.10 0.08

รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 1,000.50 2.33

* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีหักจำกกองทุนรวมได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์

และภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

PTR   = MIN(มูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สิน)

AVG.NAV(มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 31,383,989.24    

42,992,522.56    

PTR   = 0.73

 หมำยเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจำก trading costs ท่ีจะท ำให้ผู้ลงทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซ้ือขำยทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ำมำค ำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภท

ท่ีสำมำรถมีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือเพ่ือกำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝำก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือกำรลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือ
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อันดับ ช่ือบริษัทนายหน้า
 ค่านายหน้า

(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าท้ังหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  16,918.99        14.83%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 10,375.73        9.09%

3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 10,096.24        8.85%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด  9,596.17          8.41%

5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  7,922.33          6.94%

6 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 7,719.48          6.77%

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)  7,488.80          6.56%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน)  6,228.14          5.46%

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,205.13          5.44%

10 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 5,687.16          4.98%

11 อ่ืนๆ 25,861.07        22.67%

114,099.24     100.00%

* ค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

รวม*

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.talisam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมท้ังข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน

การจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซ้ือขาย

หลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ำกัด / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) / / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ำกัด / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / / /
PHATRA บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) / / /
RHB บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) /
SCBS บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด / / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ำกัด / /
TNS บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / /
YUAN บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด /
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

1 สำมัญ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) GOLD 1 1 9 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณสิทธิชัย 

ชัยเกรียงไกร เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท

2 สำมัญ บริษัท สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) SPA 1 1 8 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณวิบูลย์ อุตสำหจิต เน่ืองจำกเข้ำร่วมประชุม

กรรมกำรน้อยกว่ำ 75% ของเวลำกำรประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ

3 สำมัญ บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) THANI 1 1 12 2 0 วำระท่ี 8 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ัง ดร.ถกล นันธิรำภำกร และคุณสุ

รพล สติมำนนท์ เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

4 สำมัญ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) BCP 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

5 สำมัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) JMT 1 1 8 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

6 สำมัญ บริษัท ควอลิต้ีเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) QH 1 1 8 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ี

ต้องออกตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณรำชัย วัฒนเกษม และคุณ

สุริย์ บัวคอม เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

7 สำมัญ บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) PRM 1 1 9 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

8 สำมัญ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เหมรำช HREIT 1 1 1 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

9 สำมัญ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) PLAT 1 1 9 1 0 วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกนำงสำวพรรณี 

ตริยำนันทกุล หน่ึงในทีมผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกินกว่ำ 5 

รอบปีบัญชีติดต่อกัน

10 สำมัญ บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) SPALI 1 1 7 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

11 สำมัญ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) AMATA 1 1 7 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ และ

พิจำรณำอ ำนำจกรรมกำรไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยอนุชำ สิหนำทกถำ

กุล เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

12 สำมัญ บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) OSP 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

13 สำมัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) SAWAD 1 1 11 1 0 วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีปี 

2562 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกมีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ติดต่อกันเป็นเวลำ 7 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

14 สำมัญ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) SYNEX 1 1 12 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ

ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังนำงรวิฐำ 

พงศ์นุชิตเน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกัน 9 ปี

15 สำมัญ บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) TK 1 1 12 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีปี 

2562 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกมีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ติดต่อกันเป็นเวลำ 5 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

16 สำมัญ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) WICE 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

17 สำมัญ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ ำกัด (มหำชน) BGC 1 1 9 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

18 สำมัญ บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ERW 1 1 9 7 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยบรรยง พงษ์พำนิช เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระ

ติดต่อกันเกิน 9 ปี และวำระท่ี 8 ถึง 13 เก่ียวกับกำรขออนุมัติออก ESOP 

ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกรำคำเสนอขำยต่ ำกว่ำรำคำตลำดมำกกว่ำ 10% และ

มีกำรจัดสรรให้กับพนักงำนโดยไม่ระบุ และยังก ำหนดระยะเวลำใช้สิทธ์ิต่ ำ

กว่ำ 1 ปี

19 สำมัญ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด(มหำชน) STEC 1 1 8 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทน

กรรมกำรซ่ึงครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำร

แต่งต้ังนำยช ำนิ จันทร์ฉำย เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

20 สำมัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) WHAUP 1 1 8 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

21 สำมัญ บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) MBK 1 1 8 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยประชำ ใจดี เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกัน

เกิน 9 ปี

22 สำมัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ZEN 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

23 สำมัญ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) CK 1 1 9 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และนำยภำวิช ทองโรจน์ 

เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

24 วิสำมัญ บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) THANI 1 1 4 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ
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การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการได

ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 

38/2560 ทน.46/2560 ทน.2/2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 สน.7/2561 ซึ่งการแกไขโครงการฯ น้ี

ไดรับคํารับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผาน

มา โดยการแกไขโครงการฯ ครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 

• สรุปรายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND

STOCK หุนทุนปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส 

DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-

THAICG)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-

SMALL CAP หุนทุน (TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX) 

กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF)  และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• สรุปสาระสําคัญการแกไขโครงการ ฯ

การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยการเพ่ิมเติม

คําจํากัดความ “บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม” 

ทุกกองทุน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เก่ียวกับ

อัตราสวนการลงทุน Concentration ในกองทุนอ่ืน ไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด

ของกองทุนอ่ืน (จากเดิมกําหนดไว 25%) 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 และ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน เก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงท่ี

คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (Single Limit) ของกองทุนเปน 10% ของ NAV เพ่ือชวย

ลดการกระจุกตัวของการลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLEQRMF, TLFLEXRMF, 

TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-

THAICG, TLDIVLTF-D, 

TLDIVRMF 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับขอกําหนดการไมขาย ไมรับซื้อคืน และไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีหากอยูระหวางการยายหรือเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

ทุกกองทุน 

ประกาศ 
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การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายของกองทุน 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ, TLEQ-THAICG 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงเก่ียวกับการดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเมื่อเลิกกองทุน 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเลิกกองทุน กรณี

โอนยายกองทุน LTF, RMF  

4 กองทุน ไดแก TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF และ 

TLFLEXRMF 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมของการแกไขโครงการ ฯ ครั้งน้ีไดทาง website ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th  หรื อหากมี ข อส งสั ยและ

ตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอบริษัทจัดการ ไดท่ี 0-2015-0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 41

http://www.talisam.co.th/


 

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เมื่อ

วันท่ี 14 มีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

• รายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนทุน

ปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)  กองทุนเปดทา

ลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-SMALL CAP หุนทุน 

(TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิ

เบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• การแกไขในหัวขอ “7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม” โดยเพ่ิมเติมขอความดังน้ี

การแกไข เหตุผล 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน ชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา

หนวยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน โดยการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีผูถือ

หนวยลงทุนไดแจงไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือจัดสงเปนเช็คขีด

ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณยีลงทะเบียน หรือวิธี

อ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

เชน E-Wallet เปนตน ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

เพ่ิมบริการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในการรับเงินคาขายคืน 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถ สอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ีบริษัทจัดการ 02 015 0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
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ประกาศ 

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 
จำนวน 12 กองทุน 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.13/2562, ทน.14/2562, ทน.20/2562, ทน.33/2562, 
ทน.34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562, สน.23/2562, สน.38/2562 
โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน มีดังนี ้

เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

1.คำจำกัดความ 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง 
ทรัพย์สินดังนี้ เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับเงิน
ฝาก 
 

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง 
ทรัพย์สิน ดังน้ี เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 
- เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติ
เสียงข้างมาก” 

2.การลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(structured notes : SN) 
 
กองทุนที่แก้ไข : TLFLEX, 
TLLTFEQ, TLFLEXRMF, 
TLEQRMF 

การลงทุนใน SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมลูค่ายุติธรรมไปยัง 
ThaiBMA ตามวันท่ีกำหนด 
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN 
อย่างมีนัยสำคญั ให้ผู้ออกคำนวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรม
ไปยัง ThaiBMA ทันที นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุน
ใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV 
(product limit) 

ไม่บังคับใช้เกณฑ์การแจ้งมลูค่ายตุธิรรมและเกณฑ์ 
product limit ในกรณีที่ SN มีการเสนอขายในวงกว้าง
และขึ้นทะเบยีนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ เช่น callable / puttable bond 

3.การนับ concentration 
สำหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน / ตราสาร Basel III / 
ตราสารศุกูก 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ิน
ดังกล่าวของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงิน
กู้ยืมจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยบลจ.อาจนำ financial 
liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ไดป้รากฏอยู่ในงบการเงิน 
มารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้ 
ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
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4.การดำเนินการเมื่อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนขาด
คุณสมบัติ หรือไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนดโดยไม่ได้เกิดจาก
การลงทุนเพ่ิม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันท่ีครบกำหนดระยะเวลา
- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ
เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ

5.การดำเนินเมื่อการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน 

6.การชำระค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับมติพิเศษ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

7.การเปิดเผยข้อมูลการ
จ่ายเงินปันผล

กองทุนที่แก้ไข : 
TLDIVLTF-D, TLDIVEQ-D 

ประกาศในหนังสือพิมพร์ายวันอยา่งน้อย 1 ฉบับ เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถทราบได้ 
เช่น ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 

8.การเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

1.การลด/เพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย เมื่อดำเนินการ
แล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบภายใน 3 วันทำการ

1.การลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยจะแจ้งให้ผูล้งทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วนัท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.1 กรณีไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ จะแจ้งให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรยีก
เก็บ 
  2.2 กรณีเกินเพดานโครงการ (ในรอบระยะเวลา 1 ปี) 
ไม่เกิน 5% ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วัน ในกรณีที่มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ 
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9.การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น การแก้ไขท่ีทำให้ผู้ถือหนว่ยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ให้แก้ไขกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมเ่สีย
ค่าธรรมเนียม
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน
และกำหนดให้การแกไ้ขท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่าง
มีนัยสำคญัต้องได้รับมติพิเศษ (≥75% ของจำนวนหน่วย
ทั้งหมด)

10.การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
ผูกพัน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องไดร้ับมตโิดยเสยีงข้างมาก 

กำหนดให้การแกไ้ขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องไดร้ับมติพิเศษ 

11.การเลิกกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด (“ 2/3”) 

บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิก
กองทุนหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม 
และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการขายคืน
หน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

12.การเลิกกองทุนรวม
LTF/RMF

กองทุนที่แก้ไข : เฉพาะ
กองทุน LTF/RMF 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน
เพื่อรวบรวมเงินและดาํเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 
5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุเลกิกองทุน 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายใน 5 วัน
ทําการ รวบรวมเงินจากการจำหนา่ยหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สิน ภายใน 10 วันทำการนบัแต่วันท่ีเกิดเหตุเลิก
กองทุน และโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF/RMF อื่น โดย
ไม่ชักช้า 

13.การวางทรัพย์

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิำเนาในประเทศไทย 
และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภมูิลำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทาลิส จำกัด 
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รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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