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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 28 มกราคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) 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 2563 กองทุนเปิดทาลิส  Mid-Small Cap หุ ้นทุน มีม ูลค่าทรัพย์ส ินสุทธิ  

26,357,612.54 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.4546 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.11 อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.55  

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 

ตลาดหุ้นไทยเร่ิมมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ ประเด็น

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ ภาคการ

บริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ในขณะที่

ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก ปัญหา

สงครามการค้าที ่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย 

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท  

ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม 2563 เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 

ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่น

ตระหนกให้แก่ตลาดหุ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและ

เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศหลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อ

ควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้น

กระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง

มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต

ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามราคา

น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับลดลงแรงมาสู่ระดับ 22.7 เหรียญต่อบาร์ เรล เป็นการปรับลดลง 52.9% 

ภายใน 1 เดือน และในเดือนเมษายน กลุ่ม OPEC+ สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้าน

บาร์เรลต่อวันในเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ยังคงไม่เพียงพอกับอุปสงค์ของน้ำมันที่หายไป จากการลดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในเมือง Cushing ซึ่งเป็นจุดส่งมอบ

น้ำมันดิบ WTI จะเต็มความจุในไม่ช้า เนื่องจากน้ำมันในคลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน

ภาวะราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI สำหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 

ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ

ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่ มมีจำนวนลดลงใน

หลายๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อตรา
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สารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวมกับ

มาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็ไม่ได้

ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่น วางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

วงเงิน 9.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 20% ของจีดีพี เป็นต้น 

ทางด้านประเทศไทยนั้น BOT มีการประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจวงเงิน 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังประกาศเข้าซื้อตราสารทางการเงินของบริษัทเอกชนโดยตรง ที่
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2020 และ 2021 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อไถ่
ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนดได้ เป็นวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทล้มละลายจากการ
ขาดสภาพคล่องอย่างกระทันหันในภาวะวิกฤตินี้ ส่วนในฝั่งนโยบายการคลัง รัฐบาลได้มีการแจกเงินเยียวยารายละ 
5,000 บาทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการบาง
ประเภท และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

หลังจากนั้น ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เร่ิมกลับเข้ามา เช่น การระบาด

ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับ

เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค 

COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ อีกทั้งผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี้ว่า

นาย Joe Biden ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 46 นโยบายของ Biden ค่อนข้างเป็นบวกต่อเอเชีย ในเชิงของ

นโยบายการค้าที่เข้มงวดน้อยกว่า และเป็นระเบียบแบบแผนมากกว่าในสมัยของ Trump ประกอบกับนโยบายของ 

Biden อาจทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯฟื้นตัวช้านั้น จะเพิ่มความน่าสนใจต่อการลงทุนในเอเชีย 

 บลจ.ทาลิสเชื่อว่าความย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และคาดว่า

เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังจากปัญหาการระบาดของไวรัส 

COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ ซึ่งในภาวะเช่นนี้ การลงทุนในตลาดหุ้นยัง

น่าจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้ โดย บลจ.ทาลิสยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและฟื้นตัว

ได้เร็ว มีความสามารถในการปรับตัวผ่านวิกฤติ COVID-19 ได้ รวมทั้งมีฐานะการเงินที่ดี  

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 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
(20 ธ.ค. 59) 

TLMSEQ 10.40 5.50 22.74 8.10 -2.06 N/A N/A 1.13 

Benchmark2 5.22 8.72 18.44 4.06 -10.68 N/A N/A -5.10
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

32.07 22.25 21.07 30.99 20.94 N/A N/A 18.88 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

28.46 14.81 15.41 27.47 18.61 N/A N/A 16.91 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2  ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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� 'U . . 

·,

9 " " ,., "' " " '1 "9 " "'"' ,., " "' "- I ! 'I-! fl11\ll'n'ilflt1'1J 'Uel-:J 'll l'l"ll'il l\ll 1:1.JlJl\ll 1}1'1-1 fl11flt1 'IJ'IJ t\J 'If 'Ul'V'll'il 1 \ll ! 'll'\?J '1 cJ'l"l'I-! 'il II rl�flllfi-:Jlfl\llllrl � fl-:JflcJWcJ-:J f;jll 1�flt1'1.J 

1'lf1;'1"l\llr!t1\l1f111\ll11'ilflt1'1.J f11111�'1J�-:Jl'W'lltls!aij'i'l"llf711:I.J�-:J 

• j�'IJll rl� 111�llJ'I-! fl11:I.Jl�cJ,:J 'illfifll1 llfl\ll-:J su'el:J.J ft� '1J\l1�t16U't11 � 'il 'il1-:J'el'Wl�'I-! fl11�rl1r1ru i 'I-! ,:J'I.Jfll) 11u '1il11'il�lfi\l1 'ill fl
' "' " 
• 

I , I ,, 

n 71'1'J 'il � \ol'r! 1 el su' t1 N\ll'l"l ft 7\l1 t1 eJ fl II u 'I.JU ri �11�'1.J� -:i 1u m:J.J inn 11 \lln'ilflel 'IJ 1 � t1\ol el '1.Jfl'l-1 t1-:i � el r111:1.J1 ifo-:im ri1tl' u 11 ft� 

'M'rlftfl'\fl'l-!flllfiel'IJ'!JtU;�l'VlfJ-:J'l"lelllrl�l'r!lJl�fllJl�ell�'l-!lfltl!9'1!'1-!fl11!!fl\l1-:Jfl'JllJl�'l-!'Ut1-:J-u'l'l"ll,j'l f111lJl�cJ-:J�'1iJ .. " 

g/ .J QI I g/ d '=\ QI :'1 0 QJ � �, 
a=\ I ..J .J � 

'l"l 'IJ 'U ti l,j ft 'Vl 'IJ \l1 \ol el 'IJ ti l'VI 'il 'il1 -:J el'l-!111'1-! fll1� fl1 fl t\j 'lf-:J Ill 'W rift :I.J l'il lfl fl 11 'l'J 'il 1 \ll'il � � -:J f111fl 11lJ I flcJ-:J'Vl !fl \l1 'il lfl

-u' t1 N\l1'l"lft1\l1 1d el-:J'illflfl l'i'l'J 'il �\olel l'ill� cJ1f1'1.Jflllfi:J.Jf,h:J.J fi\l1 m111 riel:J.Jll 11 ft-:Jlelflfl11'r! tr fl}l'I-! m'iJ-:i i 'ilft�d'u fll'i 
91 '3J ..J

'1 
, 91 d � .cl q llfl'M 'Uelllrl fll'i llfl\ll-:J 'Uel:I.Jrl'Vl ll\ll1 -:J\oll:I.J'U ell'Vlll'il1 -:J'r!1elfll'ill 'V11flll'lf-:J f111f11'1.JfllJf11cJ ! 'I-! 

'U 'U . q 

I' I 
" I ' I 

• Y 9 9 · 9 "' "' Y ,., ,!I """ "' • 'Yllfl'JllJl'Ul !'il 1'1-!1�'1J'I.Jf111fl1'1Jfl:I.Ji1W 1'1-!'VllflcJ'J'Uel-:Jfl'IJfll1\ll'i1'ilflel'IJ l'l"leltlelflll'IJ'IJ'Jlifll1\ll1'J'ilflt11J'Yll'HlJl�fllJ 
' 

fi'IJ flfl 1'1-1 fl11 ru II� '1iJ i 'Jfl � ti 1\ll 0111 � fl-:J rfi 'I-! f111 II fl\l1-:J fl'J llJI �'I-!� el fl17llii111 � fl'Yln N ft 'II el-:J f111 fl'J'IJ fl lJ fllcJ L 'I-I 'II el-:J 
' ' 

fltl-:J'\IJ'l-1 

� ,- w-=s..Jjj� 991 .. I Ql,:::t • '!.h �1:1.J'I-! fl'Jl:I.Jl'r!lJl�fl:1.J'Uel-:J'I-! ! cJ1JlfJfll)'!Jt\J'lf'VINm'r! 11 ! 'll'II '1�1'111:1.JfllJl'r!\llfllJNft 'Utl-:Ju 1�:IJltll fll'i'Yl 1-:J'I.Jtll'll'II ft�
u 'U q u 

'='' 91 J ..J !J) � Q.I CJ J ,. !J) � 

fl11!1J \l11Nfl'lltll,jft'YllflcJ1'1Jel-:J'lf-:J 'il\l1'Vll'U'I-! !\ll flf;jm'r!11 
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£9S'Z: rtls\Lut_£L l1 LolvUA, 11:-ru 

�ULO, IA,�@@ t,M, IA,f.L1f1 roo \::::7 P'Pf'Ob 

LI 6v 11,rm1:::L,1,n,m wLrnh@
1
11!bm1111@J,l,H P mp /0 f6 

(1WM,ut!l!M1tt, fllA,t,;:f,flflLM,) }' '-=',P b I" 

l�l
L} 1M,L,Q, t-@fl, 11@.J,l, O,Uk\1LUt-L� 1,,1,;: 111, 1,

[1M,� 1 L 0, 1M,L fl, UL !,,I, 11, 1 flLLJ'rttmrn1LLJf111::: 1 M, 1 ffils\LJ,l,fl M,rtlA, f;-@f,M,U fl,@fl, t-lJrtUf1@),l, (l,t,f,l!) 1L U UL 0, [1M,lA,ffi ls\LJ,l,fl M,rt lA, M,�1:::1 f1 /6 ln /6 16 6 6 (C> 0 /t) PF I /6 6=' f=' f'O O 
/t) 

i=1F p , ... 
t,1 mmt-Lt,�1 IA,rtll!\11@),l,O,Ul!\1LU f;-@flslliur;-rn:::IJ11Wfls 1f1@fl,t-lJrtUf;-,([, ffi ls\LJ,l,lA, Lt-Ll!lt-@1m1, 1L!,,\,1f1N f1U1LJ,l,@J,l,�1 LO, 1M,Lfl, /6 In (6 ln F 

1 5=' f' ro o F 
1 

'F 
b f6 ro f'/6 ln (b f6 

rt! @m1e., ls\lA,rtl W 1:-@WU�fl �l 1Jft@fl,@M,J,l,1L it1LU rt W L lA, lA, f1f111f1 trt 1 !\HLU l!l 1,,1,1;: IJ111LUflL1 I ln I? . 
F (6 (6 0 i=>/6 b O F I ... 6;, 

f;-�J,l,1mmLUf1t-Lt\Jft@fl,flN1� �11LU!:-lJrtU rttrn�1 mH.LUf1f;-f;-@fl,L!,,\,@M,j:::IJ11t-L1J,l,t-Wt @M,J,l,1LM,1LU rtm:::r,11 • b I (6 b /?" b "!t' (6 O b 

Nmm� 
\r ' 

mt-rtmL�tLu�IJUt-@wntu@uw l!l1,,1,mr1mL@�1,JLrt@rt1 rMLLJrtLtJJ,l,@mm1Lul!l1,,1,1 mwur,1 t-Lfl@ L0,1M,LM@n,!brnf1 b O (6 (6 6 IP 6.,ii I? /l p ln I (6 (6 F:;::t to 

[1@.J,l,N r;-@fl, mt-flLrn 1, lA, M,U lJ M,O, f1 f, � 1 lA,,Q", m f1 [1@),l, 1LU 11,L Ku IJ !,{,f1U8@M,fl,L 0, 1 M,L fl, r;-@ fl, rr),l,@fl, fl, 1 MI 1111itfl IJ f11::: (], (6 F/t)-5=' ro,r;U\f'J;::rro ro ro1 Jff6 (6 (6 ln f'J
., 

Lil, 1M,Lfl, {;-@fl, rtmmrn @M,f;-fl M,lrt:1 U \JU t-�fl N1� flj 1LULlJ@f,!,{, f;-@fl,t,[l UjlA, M,f;-11Ll.Jf1[;-M, 1 \Jft@fl,fl Nrnfl nLUt-lJWU1t-J,l,@fl, (6 {f, p P1ln1 /t) -I� /61? (6 FF'= 6 /6 I� 6=' rtl/6 

I-{, 1 fl �lL(], 1M,Lfl,f;-@fl,,Q",ffif111@J,l,Nt;-@fl, M,Lf;-flLf,M,1 t, 1 UIJUt-@l!\Lll,lM,Lfl, ffi ls\LJ,l,:::1LJ,l,rtlA, !1,@M,M,j1J11 me.,t,Jme., r1r.J,l,@fl, �1 /6 6 (6 (6 J::7 ro (6 � ln 1 (6 (6 (6 ftl o 
;:;:,F 1 1 ln P I I

"' 
(6 (6 ln 

L} 1M,L,Q,LJ ftL@ �)At-@o,m � M,L t-itt),1L� uu M, 1, M,l,1,f;-@U [;-@fl, l31Lrt:LJ,l,mW@� fb l!Lf fl ,ttgt-Lr@flE t-J,l,@,Qs � �1� b l!l um� 1

(],L@�,!111LU 11,L lj),l,@� U,!11.sLUl!l !,,\,111,k)tfl �1�m l'JLf::: 1LJ,l,Cf � M,@M, fl, 11ftL me., lsl(:f L�l1t),l, f1 k� k �� fb ,(bf1@J,l,1L U itL Ku JU

UL 0,::: 1J 111L Uif1� t-@fls t-@pm � m 1:-M, t), 1L � 1L U 11,f Ulf�fu ,(11L Ll;b m U1� 1, U Uf;-@fl, rt.J,l,:::L rt 1,,1,lrt:LW 11,k] rn �1 j1 r.J,l,e 
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ml-lr'J'h!IU\il'Yllill:r MID-SMALL CAP �'h!r'J'h! 

V -=< "' 

Tl! 1'h!'YI 30 '11'1tjfl'ilfllf.J'h! 2563 

l�'WM'Vl'W\911:IJ:IJ1:1�1t!\l11i11:IJ (11rl7Vl'W 20,578,322.241J7Vl
q QJ q q 

t'Wil 2563 m1� 45,916,522.68 1J7Vl t'Wil 2562) 

i�mhrmmtm 
df 

IJfllf 'W 
" 

'illm�mlwrrnu��l'rnmilv 

'illflfll'j'\Jlm�'Wrl-:J'l'.j'W 
"' ,., "' 

nl.!1:l''W mvw 

')) ,,1 ,11 � l 'illVl'W 'illflfl11'lieH-l'W M'l'.J'W

�ll'lf�lt!ri'1-:i�1t! 

" "'"' "' 
ll'Wft'Wel'W 

� Cl/ cl "=:'I 

1:l''W m'l"l ffey'Vl TI 

d ll) '))OJ '))� I 

'l'.J'W Vl 1\?l rn 'il lflf';jtlelll'W'Jt!M'l'.J'W 

fl7 l1('ll1\?l'Vl'W)1:1'�1:1':IJ 
q 

'lJ 1\91 'Vl 'W1:1'�1:1':IJ'il lflfll'j� ll 'W'W -:Jl'W 
.:::,, Q,I a' ,:,::,, 

ft''W m 'l"l v-eym 

� Cl/ r/ .<:::\ 1 I 

1:l''W m'l"l t!ft'Vl li\91 eJVl'W1t! 

� cl  I ,:!l � ,J,  
11 :IJlt!lll\9)111� flel1J '11J mm'WL 1l 'W 1:1'1'W'Yl'W '1 'll el'1'31J fll'j l-:J'W'W 

r1 mm 11 \ll

3, 8 

6 

7 

4 

1Jl'Vl 

2563 

24,334,352.00 

2,076,898.02 

95,652.35 

26,506,902.37 

64,631.52 

82,753.80 

243.05 

1,661.46 

149,289.83 

26,357,612.54 

25,211,337.82 

2,241,162.43 

(1,094,887.71) 

26,357,612.54 

10.4546 

2,521,133.7756 

2562 

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 

47,633,907.66 

49,256,489.60 

1,216,744.92 

(2,839,326.86) 

47,633,907.66 

9.6705 

4,925,648.9465 
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flel-.'.l'l'J'W!U.imiia MID-SMALL CAP �'W'l'J'W
_, "' "' -.'.11JU'a� flel ml!.li'l�W!J\il!-.'.l 'W i'l-.'.l'l'J 'W
V "' "'> ru 1'W'Yl 30 l'l�fl'llfll!.l'W 2563

Q..I u ,! t:::! lit'! fl'l'l 'jl'I !.l'il ffn:; 11JtJ'W
9/ V '11'W1;1'UJUJ
' u 

,=i, QJ V d 1-.'.1 'W'l'J 'W !!i'l�lli'l fl'l'l 'al'l!J

d:I. OJ OJ II ']J'e)'l1rlfl'Vl'i'Jlll'J

u11JV1 ;a0ii 1lhli1ii'Vlf'l"lv (t'Vlmmiilil) lllfl\,l (lJ'117'lihl)
,=.,, a,, cl ,,,,_ d � o',=,, cl o cv UH!'Vl Ill lellJ 'VJ !hi'Vlrlel';ifl l"lfel'i1ri'l'1Hl' lllfl\,l (lJ'111'lihi)

1J 1fVI j�m \Jlfl\,l (l1111'lihi)
dt dt ell '117 ';i II u :; 1 m El -rn ii

u11J'VI lell;l'Jhl9i flt1f il0mtii \Jlfl\,l (l1'111'lihi)

u11J'Vl ell1 llelhi\il ii�\,} '1/YlVrnll'J lllfl\,l (l1'111'lihi)
"' d l'lllli'lf!J

u11J'VI flt1:1J1"lft1hi lllfl\il (l1'111'lihi)

u11J'Vl ri'l'JllJll�fl lfl'i lllfl\il (l1'111'lihi)

u11JV1 1:1Jn1 tr1�t"lf11tw§ lllfl\,l (:iJ'111'lihi)

u11J'Vl qf-.'.JlfleJ11h�1'Vlrl'l'Vll'J lllfl\,l (lJ'111'lihi)
.t::i. QJ ' 91 1J'a fll'j'jlJI '11"1 flelfl''aH

u11J'V1 'lrnirnilri�-:i lllfl\il (l1'111'lihi)

'l"Hl-.'.l-.'.ll'W!!i:l�al'.fil"atijillm1

u11J'Vl 11gu l"lf�'Vl fl�hi 1twii0fi lllfl\,l (:iJ'111'lihi)
QJ QJ .t::i. OJ c! 'l"!fll'WlEl a -.'.llll'ail'l'l 'aVl!J

u11JV1 1mi� ll'l"lrivhfo n7i.J lllfl\,l (:iJm'liii)

'IJ'Wff-.'.ll!t'l:;1i'!ua�fl�

u11J'Vl Yl1m m1ii lllfl\,l (lJ'111'lihi)

u11J'Vl '!"l11ivff ;Yl�-:i lllfl\,l (lJ'111'lihi)

u11J'Vl ITff lri�ff�mf lllfl\,l (lJ'111'lihi)
d fll'a!l'Vl'l'l!J

u11JV1 m-:in0n l'lihi e10ri'U'Vlt1l'l lllfl\,l (:iJ'111'lihi)
,::::,. cl I .Ji r::::,,. .cN '11lJ"ll'Jl'l1 �il '.i� flel mu f17 '.i l-:Jhi 111 hirl'lhi '11hi-:J 'Uel-:J-.'.I u fll'.i l-.'.lhihi

9,600 

56,900 

68,200 

81,100 

108,900 

17,500 

19,500 

50,600 

53,000 

99,900 

302,400 

183,500 

206,700 

147,300 

270,200 

45,900 

lJrlflll'J�li'i'ilJ

(Ul'Vl) 

4,000,000.00 

1,531,200.00 

1,906,150.00 

562,650.00 

1,983,420.00 

948,870.00 

1,034,550.00 

4,251,825.00 

717,500.00 

804,375.00 

1,834,250.00 

895,700.00 

199,800.00 

199,800.00 

1,118,880.00 

1,118,880.00 

440,400.00 

440,400.00 

3,810,184.00 

1,601,925.00 

905,895.00 

1,302,364.00 

642,600.00 

642,600.00 

" 'HJl'Jri�'Utl-:J

16.43 

6-29

7.83 

2.31 

8.15 

3.90 

4.25 

17.48 

2.95 

3.31 

7.54 

3.68 

0.82 

0.82 

4.60 

4.60 

1.81 

1.81 

15.66 

6.59 

3.72

5.35 

2.64 

2.64 
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ffeM'IJ'l-l!iJAmilIT MID-SMALL CAP �'l-l'IJ'I-I 

OJ "' = 

W 1'1-1'1'1 30 'l'lt]iHlfllU'I-I 2563 

� aJ QJ ,I 

'lHl 'Vi ft fl 'Vl 'i VW 

u1'hl'Vl 'ffcJ1:l-Jn1rn1i'i 111nA (m·mm) 

l'l'li'l )'I,! foum-rnm'l'lfll!i:-l::;fll1iel'tl'l1 

u1'hl'Vl rn mf 'Vl 111n1P1 (:l-Jm'lf'W) 
A Q.I ,I Cl.I .£ AAd/. O QJ 

m11'Vl lll.ellHlU!'lrn�. �'Vlft\91 lllfl\Pl (:l-J111'lf'W) 

'.l,P il 'i'J fll 1 !fl 11 fl 1 

'I.Jj,J'V} 1'1'1\911':Hlil lfl'i�'W\il'ff'Vl1 lllf1\Pl (:l-J111'lf'W) 

'llfl-:11 'iltl1'1-1 �111rn::; 11'11 flW'Yi 

u1'hl'Vl l'l'11llf-:i fom-M c1h::;!'Vll'l'l'VlcJ) 111n1P1 (:l-Jm'lf1-1) 

\oli:-11A'l1fifl'l'l�'l'l6 1-0:W lil ,el
= " IT'l-li'll'r,'!flITl'l1 fl11:W 

u1'hl'Vl 'Jf1,nvl�n'li c1h::;1V1l'l'l'VlcJ) 111n1P1 (:l-Jm'lf1-1) 

m 111o111rn::;'r,'! 1o1ITrn fl 11 :wil 11111 

'I.Jj,J'V} vi.rn.GJi. i'lil'W'l/l:l-Jil1 lllf1\Pl (:l-J111'lf'W) 

QJ QJ �' 
.::! 

'l1i:-lfl'l'l1'1'm 1:1rn�m::;11m'I-I 

a:,, v v d 

l-:l'l-l'IJ'l-llli:-l::;mrn'l'l1'1'1U 

'I.Jj'hl'Vl fffl�rl'cll:l-J�'ff'H-:J lllf1\Pl (:l-J111'lf'W) 
" OJ 

11 :w '11'1-1 ITl:IJ ru 
• u 

1utru1ty11ITA-:IIT'l'lfi 
A QJ cl ,::i cl ,I ,I=. d O aJ 

m11'Vl lll lil:l-J 'Vl l'W'VU1il'ii'l l'liil'i1'ffl'lift' lllfl\Pl (:l-J111'lf'W) - W3

11:w 1 utr1ii'ty11ITmIT'l'lfi 
OJ V �l ..::I. 

'l1i:-lfl'l'l1'l'IU l:IJ'i'JA'l'l::;l'.IJU'I-I 

11:IJ!1'1-!i:-t-:l'IJ'I-I (1li'll'IJ'I-I 20,578,322.24 '.I.Jl'l'I) 

'Vi:l-Jlcll'Vil,:)U'i::;fle)'I.J-:J'I.Jfll'jl�'Wl�'W,h'W'l1�-:J'Uil-:J-:J'.I.Jfll'il�'Wtl 

lll'W1'W'l1U1cJ 

149,300 

99,600 

24,800 

67,600 

17,500 

179,100 

117,200 

9,700 

5,829 

('.Ul'Vl) 

1,254,120.00 

1,254,120.00 

1,914,080.00 

1,733,040.00 

181,040.00 

1,808,300.00 

1,808,300.00 

1,316,875.00 

1,316,875.00 

784,458.00 

784,458.00 

773,520.00 

773,520.00 

24,298,462.00 

35,890.00 

35,890.00 

35,890.00 

24,334,352.00 

' = 

:l-J ft i'lll-:J'W ft-:J 'Vl'W 

5.15 

5.15 

7.87 

7.12 

0.75 

7.43 

7.43 

5.41 

5.41 

3.22 

3.22 

3.18 

3.18 

99.85 

0.15 

0.15 

0.15 

100.00 
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fleJ-:J'YliHi.lAmihr MID-SMALL CAP tt'l-l'YIU 
. . . 

-:imh:::fle1m1rrn:::1it1Ai1utM'YIU 
.., "" "' ru 1'1-l'YI 30 wqrrnflltl'U 2562

QJ V d .c:::t 1Hlfl'Yl'J'VW'il�'Yl:::11Jtl'U 
,, .., 'l;j1fg'l:I-Jq}

. 

\lla1A'IHlfl'YJj'JAlt1111-:i1h:::1111'11'Ylt1 
t=:\ V V d 1-:iU1JU!rn:::'lrnmnwt1 

J: CV CV ,I 'lHJYlrlf1'Vl'.iVH.I 

= cv d .:::1, d ,/ rl,::,,, d o (1J lffl,J'Yl !'il !el:IJ 'Vl rl-!'Y1!1e)'.ifi !'liel'.ilft'!'liff 'illf1\ol (:JJYll'lf'i-!) 
u1iJ''Yl rr•fo-foi r1e1f 1fomT'i-! i1n\il (:JJm'lf'i-!) 
1Jjl,j')'] '.il'lf1i1U�ff9f,;j lllfl\ol (:JJYll'lf'i-!) 
u1iJ''Yl }�m i1n\il (:JJYll'lf'il) 

J Jel lttl'J !!a::: !rl'Jel'1A'.I-J 
1Jj],JV] !fll!!fi'Ueltl �\ol!!el'il�:IJlj!j�\ol,'1 lllfl\ol (:!Jr'll'lf'il) 
"' '

'Y'llW'IW 

1Jjl,j')'] � 1 el':IJ lllfl\ol (:JJYll'lf'il) 
1Jjl,j')'] 51-Jl�flo{ �'llli-l:JJelftci' lllfl\ol (:!Jr'll'lf'il) 
1Jjl,j')'] !lJf)l irivll'li!!S'j.jo{ lllfl\ol (:JJYll'lf'il) 

.ei, OJ ' V lJ'j fll 'j'j '.IJ!'l1 '.I-Jl fle)J;T'jl,;j 
1Jjl,j')'] 'lf.f11'.i'J/1'1 lllfl\ol (:IJYll'lf'i-!) 
1Jjl,j')'] ,fl'W-l'Yltl tS'Wli!i'.lcJ1'1!!el'W�fiel'Wff\olfrl'Jt'W lllfl\ol (:!Jr'll"l/1-l) 

rrii's1.,:i1rnrn:::mli1'Jqi1'it1fl 
u1iJ''Yl uvu l'liU'Vl fl�'W 1Sw'We1fi i1n\il (:JJm"ll'W) 
u1iJ''Vl lJ7'1'illf1 r1e1f 1fomT1-J lllfl\ol (:JJm"ll'W) 

V LJ .:!':I, Q.J d 'l"l\lll'l-lleli;T -:!Yll'J:1-J'Yl'J'Y'ltl 
u1iJ''Yl eJ:JJ\ol:; rrnf1fom'r'W i1n\il (:JJm"ll'W) 
1Jjl,j')'] 1S:1J U !fl lllfl\ol (:JJYll"l/'W) 
u1iJ''Yl 1\ile1:; !!'V'ITI'Vl'W:JJ nN lllfl\il (:JJm"ll'W) 

'IJ1.Jima:::fou1r�m'f 
1Jji')'] 'V'lj:IJl :IJ711-J lllfl\ol (:JJYll"l/'U) 

'l1 m EJ! YI� 1.h:; flel 1J '11J nrn1 'W ! � 'U ft1'1-l YI� '1 '11 el-.'.l s:J 1J f17 'j 11 'We 

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 

(lJl'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 

rncJr1:;'1JeN 
:1Jr1r1111irn.,:ivrw 

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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�( � V flel-nJ'Wlu�l'YlllHl' MID-SMALL CAP 'l;!'WlJ'W 

-1rn.l1:::m1m11.rn:::1u1.1�11im1-1Y1'h! 
. . 

' 

V "' "" ru 1'WYI 30 'l"lqrrnmu'h! 2562

fll '.i I l l'l'\ol '1 '.i 1 rm:; l i f.J\ol t1'W" '11'.J'W 1 i'm '.i 1l \ol fl�lJ Ill llJ iJ 'j :::lfl'Vl'U'el '1 � \ll 1."1'711 m rn 

fll'Jll'l"IYl!J 

,A QJ a., a' 'JHJ 11 fl n'Vl '.i VW 

u111'Vl rn-:iflvfl l'li'W erv1:1iJV1vr1111n\ol (:um'li'W) 

""' QJ ,=I,:,:,{ ,I G1' 0 QJ m'hl'Vl lJll rW'Wl'Vl'W!'WV'.i nmrr 'illfl\ol (:U'l17'li'W) 
' 

I "' V fll 'J 'l'HM ! 'l'1 tl1 I rn :::IT'h! '1'1 'h! 1 fll 'J 

u111'Vl � rn'.i11ru flN 111n\ol (:U117'li'W) 

u111'1'111vir1'W ii Miv 111n\ol (:Um'li'W) 
"" "' u 1 fl nm '1"17::: rl'il

u1iJVJ m1:11vmrrii 111n\ol (:U111'li'W) 

1.h:::11'h!ii't111f!:::u1:::nu:Ji1V1 

u111'1'1 vif ri1ij:u f!'ei!um'i'lY'W 111n\ol (lJ'111'li'W) 

mMYI 'h!11irnir-1 m1:w '1'1¥'1"1�!1 tl::: rHl-l Yl¥tl'� 1 Yia fll'Jfl-l'l'l'W 1'W a ir-1 tt 11:w'l'l-r'l"I� 
. . 

'V1'fof1! �Vfll'.ilN 1'.J'W l 'W ti'l'l Il fll'J!'l/lel'ff <l'l171lJ 'Vl'fl"I cJl'VllJ'.il'li 

V1mV1ttirr1Y1-r'W� 1�1-J rn ia 

'LI1fln 

u1iJ'Y11:1'cJ1JJ11murrfl7u 111n\ol (:U111'li'W) 
V Q..I d � 11 :W'ttfl fll'l'J'l"l£J'il VIYI::: l'Utl'h! 

'J1:IJl�'h!fl-l'l'l'h! ('Jlflll'l'h! 45,916,522.68 'Ul'Yl) 
. . 

lll'WTW'l11..A1cJ 

117,000 

151,500 

251,400 

161,400 

310,400 

42,800 

352,800 

167,100 

(lJl'Vl) 

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 

44,401,207.00 

'.i'elcJi:\:::'Uel<l 

:umh111..rn-:i'Vl'w 

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 
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mM'Yl'W!U�'l'll�lr MID-SMALL CAP tt'W'Yl'W 
Q Q Q 

'.ilcJM 'illflfll'.irl'1'YJ'W 

11cJM11'Wlf'Wr-rn 

lJJ,, 
,, 

'.ilcJ !�Wlelfl!ijcJ 

'.i1:JJ'.ilcJ il'i'

fil1��7cJ 
' "' a, 

fl lTI'i'.i:IJ!'W cJ:IJfll'.i 'ill>! fll'.i 

' "' 9l , I i "' fll'fi'i'i:IJ!'WcJ:IJ rjl:Jllrl NrllJ'i:;; ! cJ'b''W 

fi l'fi'.i'i:JJ! 'W cJ:IJ'Wl cJ'Vl :;;1ij cJ'W 

mi:h1uM 

filH�1cJi'W 

lJJ ,, ""' 
'.ilcJ !l>l'illflfll'.irl'1'1'l'Wri'Vl1i 

' ' 

1 lcJfl 11 ii 1 '1 'i( '117\>l'Vl'W )ft'VlTI'il 1m1'W r1 -:J'Vl'W 
' ' ' 

<:::.\d a. ,J_ a. '.ilcJfll'i'Ul\9\'Y)'W -q''Vl'fi'Vllfl\91 'U'W 'illfl!-:J'W rl '1'YJ'W 

'.ilcJfll'ifll l'.i-q''VITI�cJ-:J '1:iJ1n1>1t'W 'illm1mM'YJ'W 
o lft  a. � d.:::i. Ji d.Q.llil'.<::!\ Ji '.id:JJ'.ilcJfll� fl1 ! '.i-q''Vl 'fi'illfl!�'W rl '1'YJ'W 'Vllfll>l 'U'Ul!TI:;;'Vl cJ-:J !:IJ! fl\>! 'U'W 

e.. d l � e.. :1
TT mm TT \iJ 1h:;; n 0'lJ-:i'l.Jfl111-:i'W 11.l 'W r11u TT 'W -:i '110 -:i-:i 'l.J m11 -:ii.1 'W 

TTmcJm\ll 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

'l.Jl'Vl 

2563 

1,044,091.04 

5,504.51 

1,049,595.55 

699,792.54 

10,321.95 

21,666.34 

35,000.00 

825.68 

1,100.00 

768,706.51 

280,889.04 

(3,807,795.33) 

5,271,345.44 

1,463,550.11 

1,744,439.15 

2562 

1,472,290.19 

14,056.87 

1,486,347.06 

918,163.34 

15,372.19 

30,870.68 

35,000.00 

504.71 

1,100.00 

1,001,010.92 

485,336.14 

(637,626.45) 

1,465,359.73 

827,733.28 

1,313,069.42 
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flels'.llJ'W!Ufft'Jl�fl MID-SMALL CAP �'l-llJ'I-I 

_f,:::t � I -=ri. v t! .<=:I, 

'1 u umN m11 vii £J'l-ll!v�'1IT'l-l mwmp1:n

-crT1-r!uilimJ'f fJ'I-I� 30 'Wtjff'.un1£J'I-! 2563

'J 7 l:J tl'i'ij"\'1TI 'ill fl fl l'HMVJ'W 
.::'.Id. � ,J{ .,::,, 

111:Jfl l'J 'Ul\il'Vl'Wi'f'Vlli'VHfl\il 'U'W 'il lfll.:J'W ft .:J'Vl'W 
q q ' 

'j 1c1m'J n, l 'J&J''VlTI� cT.:i "lli1n\il �'W 'i) ,rn�u r1.:i VJ'W 

fll'j! �:JJ �'W&j''VlTil 'W fl'W 'Vl'J'Jt'l LJ&j'VlTI 'illflfll'j� ll'U 'W .:i l'W 
_,d Jj d. \J] s/(l) !l},=i I GJ 

1 ,=:5 

m11 'Jt'l:JJ 'U'W( a \ilft.:i)'U ei '1'VJ'W 'Vl i\ilrn 'ill fl �ti eir1 mc1a �VJ'W I m:;;1111-:iil 

:ua r11ww1c1r1 .:iv,u � 'UlcJ 1 u1:;;r1i1.:iil 
� ' 

.d ,J{ � d. 111 9/a., 3/-=! 1 m11'\t'l:JJ 'U'W( a \il m)n'Vl TI'UeJ .:i'Vl'W 'Vl i\ilrn 'illflNtl eir1'W1 c1r1.:iv,u 
'I 'I 'U 'I 

.d Jj � QI ,I �GJ I ':::I fll'j I 'Jt'l:JJ 'U'W( fl \ilft.:i)'Uel .:Jbi'W 'Vl'J'Ji'l 1:Ji'1'Vl1i L 'W'J:;;r'l 11'11J 

fi'W'Vl'J'Jt'lLJl'.(VlTI�'W TI 

fl'W 'Vl'J'Jt'l LJl'.(Vl nil mc1TI 

' 

fll'J I iJ� l:JWI iJ M 'lJ el�� l'W 1'Wr'l il11:Jfl.:J'Vl'W 

(lJflfiTl1iJ1c1a:;; 10 'Ul'Vl) 

r11-l1mNVJ'W ru iu�uil 

mn : '11il11:JmVJ'W�'U1c11m:;;wh:iTI 

11n : r1il1c1a.:iV1'W�1u�ei�'Wtm:;;11i1.:iTI 
-

' 

� I � ?1 1 di � t:1, 
r'l:IJ 71:Jm \l11J'J:;; flel'lJ.:i'lJ fll'J l.:J'Wl1J'W i'f1'Wr'l'W '1 'Uel.:J.:i'lJfll'J l.:J'W'W 

'lJT\11 

2563 

280,889.04 

(3,807,795.33) 

5,271,345.44 

1,744,439.15 

6,692,650.38 

(29,713,384.65) 

(23,020,734.27) 

(21,276,295.12) 

47,633,907.66 

. 26,357,612.54 

r'l'W11:J 

4,925,648.9465 

719,565.7044 

(3,124,080.8753) 

2,521,133.7756 

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 

3,998,277.6769 

973,496.0971 

(46,124.8275) 

4,925,648.9465 
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fltM'Yl'W!U�'Yll�IT MID-SMALL CAP '11'W'Yl'W
q q q 

-:i11m:::1mi�'WIT�

fll'11j1JU�'Wl:[ffl'W� 30 'Wtjfl�flll'.l'W 2563

m g::11 m1'W fl\91 'il lflfl 'il m 'j"l.J� 71 'W'W -:Jl'W

fll'j" 1�:J.J �'W l 'WTI''W 'Yli''V'l v-q'YITI 'il lfl fll'j" � ,1 'W'W -:i l'W

1J f 'lJ f7'J g:: '\11 'l.J fl l'i I� lJ � 1-l ey'YI TI l 'W fl'W 'YI i''V'l vcy'YI TI 'il 1 fl fl l'i � 11 'W 'W -!l l'W

'l Ml ilrn1'Wfl1'1-q'YITI Mm'il lfl(l '111 'I.J1 'W)n 'ilmrn �11 u 'W-!ll'W
" 
.. = fll'i'lfEJl;J'WM'VJ'W

fll'i'lJ11.1!1WN'VJ'W

,d J 'l t:% � �°' ,J fll'i l'V'll.J 'lJ'W 'W rl flrl 'W 'illfll-:J'W 1J'W!Nrlllrlg:: \91tlfll 'l.J fJ

fll'irl\91 ri --i 1 'W � n11 tl 'il 1nm1 'lJ 1m1'W M 'VJ'W
" " 

fll'irl\91M 1'W1f 111u 'illflfll'i'lfm1'Wri-:J'VJ'W
� .J G\ I G] 9) t 9) I fll'i1Yll.J'U'W(rl\91M) !'Wfll !'b''illf.Jfll-:J'illf.J
<d J I 

"'= \JJ 9191 • fll'Jl'V'll.J'U'W(rl\91rl'1) 'WflllJl-:J'W !\91fl7-!l'illV

nm�:J.J�'W(r11'1M)l'W11tliY'Wt'W
q,d q J q 'ilf.Jfll'i'Ull91'VJ'WIJ''Yl1i'Vllfl\91 'U'W 'illfll-!l'W M'VJ'W

11vm1n1 i1ey'VlTI�cT-:i ill1fl\i1�'W 'il1m1'Wri-:J'VJ'W

11'W fll916J''Vl TI i �l.Jl 'illf1(1 '111 'I.J1 'W)fl 'i)fl'j'j"l.J � l!'W 'W-:Jl'W

m g::11 m1'W fl\91 'illfl fl 'il mm 1119111111'W

n n 'UlVmh vm'VJ'W l 'W 1g::11i1-:JiJ

m1i'11'lftl �'W ml 1vr1 -!lVJ'W t'W 1 g::1111-:JiJ

11'WflflbJ''YI TI Mm 'il7n('l '111 '1.J1 'W )fl 'il m rn 11 \9111111'W

11'W Nlflli'U wm I vt:J.J �'W( ri 191 ri-:J)IJ''VlTI

11i!N7f11i'Wlrm w 1'Ul'i''WiJ

11'WN7f11i'W7rm w l'W'Llmvtl

� I .:::-. 91 1 .di q ,J11:1-Jll./!'Vl \9J1J'i g::f)t)'l.J -:J'l.J fll'i 1-:t'UI 1J'U fl1'W'Vl'W-:t'lJ el-:t-:t'l.Jfl l'i 1-:t'W'W

'l.Jl'Vl

2563 

1,744,439.15 

(42,676,553.35) 

64,206,958.46 

(1,627.24) 

377,102.58 

(891,110.16) 

(39,805.52) 

(261.66) 

(1,439.42) 

3,807,795.33 

(5,271,345.44) 

21,254,152.73 

6,692,650.38 

(29,713,384.65) 

(23,020,734.27) 

(1,766,581.54) 

3,843,479.56 

2,076,898.02 

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 
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fleM'IJ'W!UA111�1!' MID-SMALL CAP �'W'IJ'W 
V � .=to ,a.,'lie! :JJfl m-:i fll ':i !-:J 'W'Yl m r1ru

" u 

'"'ellJi;JNi;'lfll':i'1ll'UmTW (\iieJ'!1'W11'J) 

l,ii;'l�l'l1'W11'JMl'.j'Wlil-Hml 

JJi;!�lff'W'l1f'l'lV!1'11Til'Wti

':il c.l 1 i( 'lll\ol 'J'.l'W)'il 1 fl fl 'il fl ';i :i lJ1:M 'J'.l'W 

1W1i('ll1A'J'.l'W)'illflfll:i'M'J'.l'W !1'111! * 

jlcJfll';ifll 11('l11A'J'.l'W)!1'11TI�lflA�'W'illfll1'Wi;'l-:J'J'.l'W **

1wm1n111c'l11A'J'.l'W)l1'11i�rr-:i 'l:J1fl\ol�'W'il1rn1'WM'J'.l'W **

';i 1 c.1 l i( 'll lA 'J'.l'W)'il 1 fl fl 'ilfl';i ':i lJ i;'l-:J'J'.l'Wi-:i i'W
lJi;!�lfl'W'11f 'l'lv!1'11iilmutl

·11 \il :n !11'W 'll'eM r\' 1 'l 1 ( 'll1A'J'.l 'W)!1'11 i Iii e1 ]Ji;! �lfl'W'Vl f 'l'l V!1'11i

1)1!\l�l'J'J:;11i1-:itl (%)

'el\il ':ill'11'W'11 l-:J fl 7':i 11'W� rl1r1t\J11 i;'l:; '"'e1 ]Jmh:; fl BU 1� lJ l�lJ� rl1r1 t\J 

lJi;!�ltr'W'V1f'l'lVfJ''VlTIVmc.1tl ('W'Wlll'Vl) 

'el \il 'ill11'W 'llel-:J �11 of� 11'!':illJlii el ]Ji;!� lff'W 'Vlf VJ V!1'111!

tll!\l�l'J'J:;11fotJ (%)

'el\il':ill11'W'll'el-:J':ill'Jlloi''illflfll'ii;'l-:J'J'.l'W11lJliie!lJTI�lff'W'11f 'l'lV!1'VITI

tl1!\l�l'J';i:;'l1foil (%)
' . � 

el \il ':ill'11'W 'll B-:J I) l'W1'W () 11 'I.I� uri 'N'W 111 ,r fl'll'el-:J fll 'JoilB 'll 1m1'W i;j-:J 'J'.l'W 

';i:;11i1-:itiliiel:!Jfl�l'ff'W'11f'l'lV1J'11litl1!1l�c.l'J:;'!1'JNU (%) *** 

!j/ d. = 'llellJi;Jl'l'llJl\illJ 

* fll'W1ru111fl1Jl'W1'W'l1'W11'!�111ml1m1J1t111u�l'!1:;1111-:itl

2563

9.6705 

0.0767 

(I.8405)

2.5479

0.7841
10.4546

5.35

26,358

2.36 

3.22 

462.91

.r111fut1i'W11\ol 

1'Wl1 30 'l'lt]r!i 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

lll'Vl

2561

11.1304

0.0225 

(0.7937) 

(0.9738) 

(1.7450) 
9.3854

(16.45)

37,526

2.35

2.57

348.57

** '"'B lJTilii el'l1'W 1 u� ':il l'J-:J l'W el 1 'il 'l :J 1�'W 1 il'l 'W'Vl rJ'l11-:i1� 1'!1 n'W nu m 111.l� uw 11fo-:i 1 \ol m,lJ'llB-:J ':i l l'Jfll ':i r\'1 'l rn 1 el 'lllA'J'.l'W

'il lfl fl 1 rn-:i'J'.l'W� !fl A �'W 1 m :;11 i1-:itl 1� �-:i 'il 1 fl i1-:i 11TI l'llB-:J ':i 1 cJfll':i�el 'lll uml 1c.Ji;'l-:J'J'.l'W11 'W �'W el �fllll'l 11lJ N'W N,'W

'll'el-:J':ill'll\ili;'ll\ol'll'el-:Jl1'Wi;!-:J'J'.l'Wl'W'J:;1111-:itl

*** 'l:Jum1rn1'WN1fl'.li'Wll'll'.i 1rn:;11'WM'J'.l'Wl'Wi1irtjjt)Jll'i¥11'W 1rn:;fll';i�B'lllc.1!1'WTI-:J'J'.lUlel-:Jl�'W':ilcJfll1',el'l11B

'lllcJl1'1-lTI-:J'J'.lUBU1-:Jlli'il1 -:i;� 'l:JnlJ�-:Jfll':i�B 1Al'Ji'.ii1tjjt)jl'llll'J�'I-J'l11Bm':i'lllc.11\oll'Ji'.irl't)jt)jl�el�'W

i/111f1J-:J1\olfl-:Jlllii1'Wl1
� .. 20 1i'W111'llJ 2559 tM 

10.0000

(0.0260)

0.9266

0.2298 

1.1304 
11.1304 

9.56 

37,818 

2.14 

1.89 

429.24 

**** '"'BlJTI'111-:Jfll':il1u�rl1r1tjjill11f rn1\ol 2560 'l:Jmmn11m c.lllllll'Jll f11Jtitw1 'llt�el-:J'illflli'JellJ';j:; c):; 11i;'l1Utjj:ilif'W fl'J1'11�-:Jil 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 19



mN'l'l'W!1fom1�hr MID-SMALL CAP tt'W'l'l'W 
. . . 

ttmm r1 llJ'LI 1::: 1101Js11J !l l'J 1� u
Tilttr'l.JiJi'WfiTf fJ'W� 30 Wt]rl�!llF.J'W 2563 

1. i:lfl'hlW:::'UOs'.lflM'l'l'W!UA'l'll�� MID-SMALL CAP tt'W'l'l'W
q • • 

flO-!l'Vl'WtTI \ol'Vl 1�fl MID-SMALL CAP ,r'W 'Vl'W ("mM'Vl'W") 'il 1o1'V1:::dJc.1'Wt�'W fl el-:i'Vlm11Jn'!Jrl1i! fl-!ll'W flru:::m'J:JJ fll'Jfllfl'l.J 
q q q q q 

cu Q,I ,1 Q/ QJ r1 .J QJ d Q/ .d.. o  <::), ..::1 SJ 
'Yfrlfl'Vl'J'V'lc/UTI:::\olm\ol'IH'lfl'Vld'l'W ("fl.TI.\ol.") l'.lJel1'W'Vl 20 "li'W111'\1J 2559 :JJ'ill'W1'Wl'1'W'VJ'W'illol'Vl;!;l'l.JcJ'W 2,000 m'W'l.Jl'Vl 

(Ul)-:J!�'W 200 ii'1'1-J'l1'W1clft"l'VJ'W l,)Mllri'W1c.lM'VJ'Wft::: 10 'l.Jl'Vl) 'l.J1EJ'Vl'YfTifl'Vlf'V'lcJll\olfll'Jflel,;JVJ'W 'Vll�fl �lfl\ol ("'l.J1EJ'Vl 
QI �I 91 QJ .c::\ 0 Q/ �I ,::::j I i "' 'il �I fll'J") I 1J 'W � 'il \ol fll'J fl el-!l'VJ'W U ft::: Ji'Wlfl Trnprl'J el �JicJl 'illfl\ol (1J'117'!f'W) ! 1J'W'W lcJ'Vl::: I 'lJ cJ'W 'Yf 'W'J cJM VJ 'W \ol cJlJ Ji'W lfll'J 

o "' �I 9J "I i ,,, fld-:J!'Vl'Y! 'illfl\ol (1J'117'lf'W) !1J'WN\oll!ftNft1J'J;!; cJ'll"W'\Jel,;Jflel,;J'Vl'W 
q <u OJ q 

flel-:J 'Vl'W l�'W flel-:i'Vlm1:utl'J :::1n'Vlf 'l.J�el fi'W'Yf 'W 1c.1rM'Vl'W 1m::: 1iHM l'Yf 'W \o1 v1c1 i m-:i fll'J i \o1 cJlJ'W ic1rnc1ft-:i'Vl'W 1 'W m1flwv1'W 
q q q q q Q 

'Uel -:i 'l.J1 EJ'Vl 'U'W 11o1 fl TI mm::: 'U'W 71'1 I� fl � 'il \ol 'Vl :::111 cJ'W 1 'W \ol m1o1'Yf TI fl'Vlf 'V'l vu 11-:itl d :::rn l'fl v1 vu TI:::1111 el \o\Tii\ol'Yf TI fl'Vl f 'V'l v
1ij1J !el lel il'1m�'W 1tl1m1 mJru:::�ri-:iNTI 1ttmMVJ'W11 net exposure 1'1-J\ol'Jlfll'J'V)'W i1o1m'Q�cJ1mv'l.JiJ1Jt\j;liltl'elcJfli1 
f v VTI::: so 'lJ el-!llJft �1'Vlf 'V'l cJff'W fl'VlTI'Uel-;Jfl v -:i'Vl'W 1'W ri1'W �m �el flel-:i'Vl'W el l'ilM 'Vl'W 1 'W \ol'Jlfll'J u11-:i11 d \ol'Jlfll'J�-rnd 

<u q q q q 

.J ,=:,. I ,::g o 9/.::!:1, QJ QJ r/ .:!:i  ,J ,:::1, m 'Vl'W !,;J'W N lfl 'Yf 'W 1cJTI ,;J'Vl 'W 'U el ,;J fl 0-;J'Vl'W 'J 11JtM fl el ,;J 'Vl'W el l'il'Vll"li 'J flJ'J:JJfll'J 111 cJ:JJl'! ft fl'Vl'J'V'l cJ 11 'J el"li'J ff:i'J:JJ fll'J'liel i \ol cJlJ 
q q q q q q 

fitl.lill l'UlcJfi'W 'Yf 10TI'JflJ'j:Jjfll'J'UlcJ i \ol cJlJftW Wl�elfi'W 'J1mZ-:i el l'ilM'Vl'W 1 'W'Yf TI fl'Vlf 'V'l v111el'Vlf'V'l cJff'W t'W 111elfll'i'l17 
CJ eJ q l'J CJ q 

\olelflNft i1o1c11nt'Weld1-:i11'1eld7-:i'Yf�'1 'Yf1el'YfmcJod1-:iM \olllJ�fllUfl,n'WfltW:::fln:JJfll'j fl.ft.\ol. fll'Yf'W\ol'Yf5el1tim1:u 
d ll'!'W'Jl'el'lJ

r! V o � 
2. 1!1W"Ylfll':i'ilA'l'lls'.l'l.Jfll':il•rW

"l'lJ fl l'J 11 'W 'U el-:J fl el-!l'VJ'W 11 \ol VI l�'W \911:JJlJl\ol '.ijl'W fll'J 'JlcJ-:Jl'W 'Vl 7-:J fll'J t1'W 'J 1:JJ�-:i fll'J� fl 17:JJ U TI :::u 'W 1tl611�'Vl1,;Jfll'J1J t\j :i}� 
tl'J:::ml'f1 i'i1o1vflm1'!f1;w11t\J; !�el M11'.l'W ltl\9111J'Yf Tiflfll'J1Jt\j;�rmeJ-:ivt11 ti 'Uel-:Jtl'J:::l'Vll'il'Vl c1 'Welm1nd-:i1Jfll'Jl�'W 
1� 111'1v'i l�'W \917:JJ'Yf TI mflru cv,u TI :::'Jtl u 'lJ'lJ �fll'Yf 'W 1'11 'Wm\91 'J1Tl'W fll'JllW;'Q 1J'lJ � 106 t� el-:J "fll'J1J ru;rlrn f 'l.J n'il fll'J� 

<u tla cJ u 

0 =. ,,::,_ 91 \ol ll'W'WTI'J fl 'il l'Q '\I'll::: \ol l'W fll'JTI-!l'Vl'W" 
. ' 

-:i'l.Jflm1'W 'Uei-:inei-:i'Vl'W M111o1v'i111'.l'Wm1J1 l 'VlcJ 1 rn:::11'Yf il 1m1irnn1'.l'W'l.J l'Vl �-:im'J111o1v'i1-:i1Jfll'J 11'W i-:ifl�rn�'W 11l\o"l1:u 
' 

1\olfltl'J :::fl-:i fl 'U 8-:J fll'j 11\ol'VI l'JlcJ-:Jl'W 1'W tl'J :!I 'Vl ff i-:i11'Wl'�el rl171Jfl:::\o11fl 'U8-:Jrr� l'W-:J'l.Jflm1'W� ll-1 ri''W If\ cJfl'l.Jfllrdl l 'Vl cJ 
• 'II ' 

flel -:J'V)'W l � 11 \ol'VI l·:J'lJ fll'J l�'W 'Q 11'1.JflllJlel-:Jflt)lcl �'W i \ol cJI! 1.JTI 'illfl,;J'l.J fl l'J t1'W'Q 11'1.JflllJl l 'V1 cJ 

fll'Jtl'J:::fl 71'1'1 i':JJ1\ol 'J1T l'W fll'J'Jl cJ-:Jl'W 'V17-:J fll'J l�'W � 88fl!I TI :::iJf 'lJtl'J-:J 1 'Yf l-1 

:JJl\ol 'J! l'W fll'J'JlcJ,;J l'W 'Vll.:J fl l'J t1'W � 8 8 flU TI :::iJf 'lJiJ i-:i 111 iJ�1i lJlJ NTI1J-:J rl'l.J 1 i'1 'W iJlf 'il �1J'W 

1'W 'J;!;l'! 11-:ill fl el-:J'Vl'W M,1 l:JJ7\91'J1i"l'W fll'j'jlcJ-:J l'W 'Vl 1-:Jfll'j l�'W'Q 11 'l.Jtlf 'l.J tl'J-:i ctlr 'l.Jtl 'j-:j 2561) u ft :!'Q 1J'l.J 1'11 il �-:JlJrrn 
q tla . q q 

11'-:i rl'lJ 1 i'rl1'Yf f rn1.1 fll'J 11'W �1J'J8'l.J 11w ;1i:u 1 'W'Yf 1 ei11 TI-:J 1'W � 1 :um1fl:JJ 2562 :JJl\ol'J 1Tl'W fll'J'JlcJ-:Jl'W 'V11-:i nm1'W i-:ifl�11 
u � 

11J S/a.J Q/ � f · .:!:i Q/ 9 9).;=s .Ji ,.='.!, 9}<=! lf. 1 A w .::::i, 1 L\olJ'lJfl l'Jtl'J'l.J1J1,;J'Yf'J el 'il\ol L 'Yf :U'U'W l'V'l8 h'!:JJ !'W8'Yf ll'Vl 71 'Vl cJ:JJfl'lJ1Jl\91J! TW fll'J'JlcJ-:Jl'W 'Vll�fll'J l-:J'W'J;!;'Yf 17-:J1.J'J:::l'Vll'f i1o1 cJ 
ri1'W i 'YI aj11'.l'W n l'J einrnv1 ,r i'l'1t 'il'WI� v1n1.1iTitlB11�V11-:i fll'J1Jt)J;U TI:::nu 1,r1i'W 1tl6tl�'Vl 1-:i 11' t\J ;n1.1 rjl i'm\9l'J!l'W 
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3. 

�;JlJl\91'.iil'Wfll'J'Jll'Ml'W'Vmfm!1m�u'LJ'lr'l11lJ\ol;Jd 

lJl\9l'J'ul'Wfll'J'Jll'Ml'W'Vll;Jfll'J!1'W/ 

fl 1 'J � 'fl lllJ lJ 1\91 'J 'u l'W fll'J 'J ll'J ;J l'W 'Vl l;J fl l'J l�'W

lJ1191'.iil'Wfll'J'J7cJ;J7'W'VlNflm1'W 'RU'IJ'VI I 

lJl\91'.iil'Wfll'J'Jll'J;]l'W'Vll-;lfll'.H1'W 'RU'IJ'Vl 15 

fll'J�'fllllJlJl\9l'J!l'Wfll'.i'Jll'J;Jl'W'Vll;Jfll'J!1'W 'R'IJ'LJ'VI 22 

.d 
!'JeM 

fll'J'WllJl\91'.i pw fl 1n1cJHW'Vll;J fll'J 11'Wm '! i'1il'W r1f ;JU 'J fl 

'Jll'JM'illfl'fft\Jt\Jl�'Ylltl'I.Jrlfll'fl 

' ' 91 
'illl'Jfl'Nr'l'Wl 

u u � 

fll'J'W 7lJ119l'J! l'W mn ll'J;Jl'W'Vl 7-;Jfll'J 11 'W i ;Jflci 11m� el'LJU'IJ� d 'hJ ii Nflm:::'\ll'IJ ml 1,:i1il 'W bm :::rl1r1 ty� el;J'IJ fl l'J 11 'W 'UeM flel;J'YJ 'W 

fll'j'LJ'J::: mrr'l i'!!'W l'U�'IJ�'VI l;]'IJ 1\J;ftl'Yl '.i'LJfleJ-;l'V)'W 'JllJ !! fl:::fl el-;l'Vl'W ftl'J eJ,;j!� l'J<J;'W 

1rlei1'i,i� 26 TI'l.lllfl lJ 2562 fl. fl. \91. MM fllllJ! �'W'lfel'U!!'Wl'LJUU�'Vl 1;] uty;ftlr'I '.i'I.Jflel 'l'YJ'Wd 1rnrn::: fl el<l'YJ'W ftl'J el<J 

1� l'J<i;'W �iJ 'j::: mfl''l i'1\olcJflm'fllJ'IJ1ll'Vl 'il\ol m1fl<i'YJ'W � ,:i '! 1m ei'Lluu� nrn'I.Jm111'W rlrn-:Ym elm::: cJ:::11i:l11Tty;�i1JJ 

i'Wr'ljelr'lrl'<l1'W� l lJmlfllJ 2563 

�11h,1 iamum1uru,l�ih1>1ru 
• u u 

a,, Q/ 9/cl ,<:'!I QI ,/9) 0 91 .:::,,, a., ,d .d,.:::::,,. .:::.9 ,::,,, 9/ ,::,,, 
!<J'Wbl-l'Vl'W 'il:::rn111l'Wfl'W'Vl'J'Wl'J\ol11'J'ill'W1'kl\9l'W'Vl'W'Uel<J!;J'W M'Vl'W ru l'W'Vlflel<J'Vl'W lJfl'Vlii !'W!<l'W M'Vl'W \9l'W'Vl'W'UeM!-;l'WM'Vl'Wq 'U q q q q q q 

9/ I Jf ,::,,,  ' 9/1 1 t.d' d I �  3Jl!j;l/ ,=;9 ,::,,,  '£ 
'LJ'J:::fleJ'lN111'J'JlrJ'illl'J'liel!<l'W M'Vl'W!!bl:::m '! 'b''illlJ \ollJ\91'J <J'Vl<Jfl'W'Vlflel;J'Vl'W 'illl'J!'Wel '!11 !\ollJl'li-:J!;]'Wbl-;l'Vl'W'W'Wg g g 

QI Q/ 11' ..:::! d ?1 d .::i _ 1{ , Q) 91 1 .:::. 91 df 
11 i:l fl'Vl 'J'W v 'il \ol'Vl :::m l:l'W 'Vl !1J 'Wm 1m1 'YJ'W 'Vl lJ\91 f!l\ol 'liel '1J 11:Jt1 fl el-:J 'J el-:irn 11 fl1o1<i 1o111Jl,j fl m�\91 TI 'J 'JlJ 11o1 u t 'b''J 1m'liei 

. ' 

'1JllJ'fl'.i-:J ciTey\ol 'Uel ;J 1'W 'n1\olfl 1!1'W bl<l'YJ'W 

"' "' ""l ' ,:;:I d d dlfl 1.::1 df Q) 91 ' .:::,,, d ,z 
11 fl fl 'Vl 'J'W cJ m \91 'Vl:;; m cJ'W 'Vl I ll'W 191 'J 1fln'YJ'W 'Vl !lJlJ \91 m \ol 'lieJ 'U 11.J'J ei-:i rn II fl1o1-:i \oll cJl,j am�\91TI 'J'JlJ'Vl iJ 'J:;; mru 'U'W 
i 9}0,1 ,,h ,::,,, <=>. 91 
! \ol lJN 'il \ol fll'J flel-:J'Vl'W 'lf<l'W 'il l'Jlli l'il lflflil l'W:;;'Vll<Jfll'J !-:J'W 'Uel<Jrlelel fl\91'.ilfll'J 

� . � 

fll "1 rnj el 'U 1\ol'Vl'W fl'Vl TI� l'J-:J "1111n 'fl�'W 'il lflfl l'J'LJ '.i'I.JlJflfl l 'lJ el <i!1'W M'Vl'W '! rr1 �'W lJblfllcJ�ii'J 'j lJ 'il :;;'.i'LJn 'W <J'IJ 111 L 'J 'Ul'fl'\ll'W ru q q QJ q QJ q 'U q 

1'W 'n 1\oltl1!1'W bl-:!'YJ'W 

'Jl'fll'Vl'W 'UeM!1'WM'Vl'W� �1mhu'l rnif 1m �m;h,:itlrn'w' fl g g 

"' 91  IIJ91 , 991• 
fll'j'j'LJ'J'JllJ l\ol!!bl:;;m l'b''illlJ 

lfl91 '1,<!i c::: lfl9/ � 91 1  o .t:S ,::S QJ d 9Ja. 
'J 1u 11o11o1 eim 'lJ l'Jil eitll'W'JlcJ 11o1\ol llJ!fltu CV1 'fl <i 'fl 1,:i 1o1 vmmil<i eim7Nfl\91 el'IJ!! 'Vl'W 'Vl!!'Vl 'il'J '1 

19911 Q/ 91 ✓ 91 
m 1'b''illl'JrnimmfltuCV1'fl<im-:i 

fll "1 rnjeJ'lJl\ol'Vl'W 'illflfll'J�1mi 1m1'WM'Vl'W'.i'I.Jr1ilm11JM11jeiri1 'l i�11'J tu 1'W��1mi 1m1'W f!-:J'Vl'W q q qJ q 

flel'1'YJ'W!�IJfl1�!1'WM\911lJ'LJ'j:;;lJ1f!'.i'J,J�lm'il7mllJL�1911lJlJl\9l'J1 40 (4) (fl) 'lm1m1reJl:)fj:;; 15 'Uel<l'JllJL;nel'Wtifl'JllJ�llJ 
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/4 ,::;i I O ,::,, d d g/ Q.I ,::,, QJ r/ J'=.. l!] .9) I 9/ I .0::::,. 9) 

'\1tllcJU1::5f711 'lf-:Jl.lNftfn::5'\ll'IJ\olel'ill'W1'Wl-:J'WYHflcJ1'Uel-:Jfl'!Jfl'W'VlH'W ti'Wfl'W 11cJ l\PI flll'lf'illcJ llft::5f71111J\P1lNcJ'Uell.lft 
d ll/ � Q./ ,/ J'.:::,, d ,::,, J di d,::,, J ,::,, I vi_ I O d \q 9) 

mc11n'!Jfl'W m'W m1&1::5t1'W fl'W'\11 el 7'illf7191 'll'W 'lf-:J Nrl 'Vl lfl\PI 'll'W 'il1 -:Jel l'il 111>1 fl\l17-:J rn 'il 1n 'il l'W 1'W'VlU1::5mru m1 i 1 

m11 i'\PlrlcJ�'W 'illl&1::5m1u1::5mrum1 t'W m1 i \P'l'\117-:J'IJ f7111�'W 'il::5 Mf '!Jf711'\ll'IJ'Vl1'W elci1<1M el 1� el-:J fll'aUf '!Ju1::5mru fll'j" 
. 

"' "" "' "" 1 =s "1d "' "" cl 91 IIJ" I '\ll l-:J '!Jt!j'lf'il::5'1J'WY1fl 191 cJ1iil lJ rl cJ'WYl'W '\lllU'Wlil'W l1J 

4. 'lllArtim:::ir:JJ�'WU

5. 

'IJl'\11 

2563 2562 

llJ 91 =.. d 

11cJ !\Pl'illflfll'.iMYl'WflYliifl::5fll.l (1'.il.lfl::5fll.l 20 ii.fl. 59) 
. . 

.:::,,d ,::,, J � d 
'Ul\P'l'l'J'WbJ''VliiYllfl\Pl'U'W'illfll-:J'Wrl-:J'l'J'Wfl::5fll.l (lrnfl::5fll.l 20 ii.fl. 59) 

=..d Ill llj I,::,,, J .:::,, d 
'Ul\Pl'Vl'Wfl'Vlii'\llcJ-:J tmf7\P1'U'W'illfll-:J'Wrl-:JY1'Wfl::5fll.l (!'.il.lfl::5fll.l 20 ii.fl. 59) 

. ' ' 

518,681.17 

(1,842,692.35) 

(1,515,315.68) 

33,345.03 

(1,205,065.90) 

(2,980,675.41) 

91 'c'I 'Ul\PI 'l'J'W fl::5fll.llil'W1J (2,839,326.86) (4,152,396.28) 

f at V f C!I. V _I ) r! r ,=t ,=t 

i'llii'J'J:JJI '1-HJ:JJ fn'HlA fll';j i'l lfi'J'j:JJ 1 'WtJ:JJ NA!l�vm lJ'J::: !tl'lf 'W !I �:::fllii".i'J:JJI 'Wtl:JJ 'WltJYl:::l'!Jm-1 
'lJ'lJ 

fl liinl.ll'W cJl.lfll'.i i \Plfll'.i 

' "" 91 "I 1 ;i'llii11:JJl'WcJl.1�1;)1!&1NrllJ1::5 cJ'lf'W 

fl 11'i'.i1l.lL'W cJl.l'WlcJY1::511J cJ'W 

"' 91 el\l1171elcJft::5 

1iJ1n'W 3.21 MelTI 'Uel-:Jl.1&1r11vif'l"lvir'WnY1TI'Uel-:Jflel-:iY11--1 
<U q . q 

1iJ1n'W 0.101 Mel t1 'llel-:i l.lr1r11ir'W vif-w vnviTI'llel.:i n el-:JYl'W 
'lJ ' • 

1iJ1n'W o.12s4 Mel t1 'Uel-:Jl.lrl r11ir'Wvif 'W vn'\11 TI'U el-:i nel.:i'\111--1 
'lJ ' ' 

6. i�'WNlrlii'l-llrll".i

7. 

ii'Wlfll'j" 

ii'Wlfll'H11-:JIY1'W 'illfl\PI (l.lt11'1f'W) 

' ' 

� Q.J .<:\ .al ,=I, CV V 

'Jltl fll".iii'J fl 'ii fl'IJ fl'il fll'J'VI! fltl1 'llel-.'.J fl'W 

'IJlYl 

2563 

2,076,898.02 

el\l1'.i1\Plelf711JcJ (%) 

2562 2563 2562 

3,843,479.56 0.125 0.375 

t'W 1 ::511 i 1-:i tl flel -:i 'VJ 'Wii 11c1n w1p n 'il'.i ::5'YI i1-:i n'W �flll'lt\J f1'1J'IJ11JY1 i 191 fll'.i!! rl::5fl 'il fll'.i t'W 'fr-:iii �� el 111--111 rl ::5/'YI� el m1l.lfl l'.i 
' . ' 

1�c11n1--1n'IJ'IJ11JY1il91mnrn::5nel-:i'l'J'W '.ilcJfll'.iV1flll'lt\J1?1-:inci11il1Mf'!Jtlir'Wcy\P111--1v\ 30 -wqr{�mcJ'W 2563 11r1::5 2562 l'.i

i-:iMel 1u-w 

2563 

=.. Q.I QJ Q.I r/a., .:::,, 0 Q.I 

1ff1J'\ll'Ylrlfl'\ll'.i'WcJ'ill91fll'.iflel-:J'l'J'W Yllrlfl 'illfl\PI 

fll'l'i'.irn l'WcJl.l fll'.i i \Plfll'.i 699,792.54 

'IJlYl 

2562 1--! 1cJ'IJlcJfll'j"flTl1'W\91'.ili'l1 

918,163.34 
r1,d 9 Q./ � ,1. 

\olll.l lfl lli CVl m ::51.J ! 1--! 'Yi 'W-:J flel 'lf'lf11--! 
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8. 

9. 

Q/ d � .:::I ,=!I d.:::1 0 Q/ Q/ � d d 9) Q/ QI ,J m l'W'Vl 30 'WtJf!''ilf171'J'W 2563 mi:;; 2562 fltl-:!'VJ'W:Ul'Jtlf!fl-:!l'Vlfttl'Vl:Ufll'.i:;;mr1'i,\jfl'I.Jfl'ilf17'.i'Vl!fll'J1'1leMfl'W fl-:!'W 

� QI Q/ QI <101 � 0 OJ 

'IJ'.i'hl'Vl11ftfl'Vl'.i'Wl'J'ilflf17'.ifltl-:!'Vl'W 'Vllftft 'illflfl 
q 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

26,412,870.37     100.21   

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 2,078,518.37          7.89        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 1,808,300.00          6.86        

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 773,520.00             2.93        

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จ ากัด (มหาชน) 1,034,550.00          3.93        

บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 948,870.00             3.60        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 1,118,880.00          4.24        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 1,733,040.00          6.58        

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จ ากัด (มหาชน) 181,040.00             0.69        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1,906,150.00          7.23        

บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 562,650.00             2.13        

บริษัท ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 35,890.00               0.14        

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 1,531,200.00          5.81        

บริการ

การแพทย์

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 642,600.00             2.44        

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 25



ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 1,601,925.00          6.08        

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 905,895.00             3.44        

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1,302,364.00          4.94        

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 1,254,120.00          4.76        

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 717,500.00             2.72        

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 895,700.00             3.40        

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1,834,250.00          6.96        

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 804,375.00             3.05        

สินค้าอุตสาหกรรม

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 784,458.00             2.98        

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,316,875.00          5.00        

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จ ากัด (มหาชน) 199,800.00             0.76        

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 440,400.00             1.67        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

0.00 0.00

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (55,257.83)          (0.21)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 26,357,612.54     100.00   

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย -                -                 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 2,078,518.37   7.89                

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ -                -                 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                2,078,518.37    ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 

15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็น

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด

อันดับความน่าเช่ือถือ มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรม

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 27



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนดั
ชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทิช์ 
อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ 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 และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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 าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 699.79                2.15                    

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 10.32                  0.03                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 21.67                  0.07                    

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.10                  0.11                    

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 767.88 2.36

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

     ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 42,676,553.35    

32,609,338.93    

PTR   = 1.31

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สิน

ประเภทท่ีสามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 22,679.47            13.12%

2 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  19,434.19            11.24%

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  11,908.29            6.89%

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  16,001.29            9.25%

5 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  1,572.35              0.91%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  30,530.75            17.66%

7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 16,684.40            9.65%

8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  22,134.04            12.80%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)** 8,432.90              4.88%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  5,716.53              3.31%

11 อ่ืนๆ 17,830.97            10.29%

172,925.18         100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รวม*

** บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อ KKPS ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน

การจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซื อขาย

หลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ากัด / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากัด / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด / / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ากัด / /
TNS บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) / / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / /

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึงลูกค้า

สามารถขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี www.talisam.co.th

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ KKPS 

ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง  ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

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

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 34



จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

1 วสิำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 3 0 0 เหน็ด้วยทกุวำระ

2 วสิำมญั บริษทั แพลน บ ีมเีดีย จ ำกดั (มหำชน) PLANB 1 1 2 0 0 -

3 สำมญั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก

ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร และคุณสมเจตน ์ทณิพงษ ์เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

4 สำมญั บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) PRM 1 1 8 0 0 -

5 สำมญั บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) TK 1 1 9 1 0 วำระที ่7 พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย 

เนือ่งจำกมผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนั

เปน็เวลำ 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

6 สำมญั บริษทั สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) SPA 1 1 11 0 0 -

7 สำมญั บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) CHAYO 1 1 15 0 0 -

8 สำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 9 0 0 -

9 สำมญั บริษทั ออิอน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) AEONTS 1 1 11 1 0 วำระที ่4 เลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำก

ต ำแหนง่ตำมวำระและกรรมกำรใหมแ่ละเพิม่จ ำนวน

กรรมกำร ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

10 สำมญั บริษทั สตำร์เฟล็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) SFLEX 1 1 10 0 0 -

11 สำมญั บริษทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) PLAT 1 1 10 0 0 -

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

12 สำมญั บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) BCP 1 1 11 0 0 -

13 สำมญั บริษทั พรีเชยีส ชพิปิง้ จ ำกดั (มหำชน) PSL 1 1 11 0 0 -

14 สำมญั บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) KCE 1 1 9 0 0 -

15 สำมญั บริษทั เมกำ้ ไลฟไ์ซแอน็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) MEGA 1 1 6 1 0 วำระที ่8 พจิำรณำและอนมุติักำรแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชขีองบริษทัฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บญัชส้ิีนสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ไมเ่หน็ด้วย เนือ่งจำก

มผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนัเปน็เวลำ

 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

16 สำมญั บริษทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) BGC 1 1 9 0 0 -

17 สำมญั บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) MAKRO 1 1 11 0 0 -

18 สำมญั บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั (มหำชน) ACE 1 1 10 0 0 -

19 สำมญั บริษทั อำร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซัพพลำย จ ำกดั (มหำชน) RBF 1 1 11 0 0 -

20 สำมญั บริษทั ช.กำรชำ่ง จ ำกดั (มหำชน) CK 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่อง

ออกตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณอศัวนิ คงสิริ 

และคุณถวลัยศั์กด์ิ สุขะวรรณ เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

21 วสิำมญั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 6 0 0 -

22 วสิำมญั บริษทั สตำร์เฟล็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) SFLEX 1 1 2 0 0 -

23 วสิำมญั บริษทั เจ มำร์ท จ ำกดั (มหำชน) JMART 1 1 4 0 0 -

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 36



จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

24 วสิำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 5 1 0 วำระที ่3 พจิำรณำและอนมุติักำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ซ่ึงจดัสรร

ใหแ้กพ่นกังงำน ผู้บริหำร และพนกังำน ของบริษทัและ/

หรือบริษทัยอ่ย (JMT-ESOP W1) ไมเ่หน็ด้วย เนือ่งจำก

กำร Exercise สิทธิค์ร้ังแรกมรีะยะเวลำต่ ำกวำ่ 1 ปนีบั

จำกทีไ่ด้รับกำรจดัสรร

25 วสิำมญั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) SINGER 1 1 2 0 0 -
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ประกาศ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

เกี ่ยวกับการยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จำนวน 12 กองทุน (ตามตารางรายชื ่อกองทุนที่แก้ไข
รายละเอียดโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 11/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

เรื่องท่ีแก้ไข สาระสำคัญ 
1. การยกเลิกหลักเกณฑ์

ข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

- ยกเลิกการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
กรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด รวมทั้งยกเลิกการจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การรับเงินปันผล 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม 

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 
2. ปรับปรุงรายชื่อ

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 
 

- แก้ไขชื่อ –  
(เดิม) : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
(ใหม่) : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 
 
- เพ่ิม - บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D 

3. รายช่ือผู้สอบบัญชี 
 

- เพ่ิม- นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
ท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่

การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

 
รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

เลขท่ี 89  ช้ัน 10  ห้อง 1001-1002  อาคาร AIA Capital Center  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

โทรศัพท์  0 2015 0222     www.talisam.co.th 
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