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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND: TLEQRMF 

 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทําธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือ
คืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ   

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้ง อาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เช่น การทําสัญญาสวอป และ
หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้น
สามัญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุน ในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า 
(Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ท ี ่ม ีอันดับความน่าเชื ่อถือต่ ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสาร
ทุนของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว 
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วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มี

แนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้

ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  24,541,097.77 

บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 8.4106 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 20.17 และอัตรา

ผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 15.89 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยเริ ่มมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ 

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ 

ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

ในขณะที่ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก  

ปัญหาสงครามการค้าที่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย  

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท  

ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม 2563 เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 
ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก และทำให้รัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในมณฑล
หููเป่ย และสั่งให้บริษัททัวร์ของจีนหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงได้รับผลกระทบโดยตรง หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรม 
กลุ่มสายการบิน กลุ่มพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มพลังงาน ถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลผลกระทบด้านลบจากการที่
นักท่องเที่ยวจีนลดลง  

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไป
ยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศ
หลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ 
Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง
ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง
มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต
ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามราคา
น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับลดลงแรงมาสู่ระดับ 22.7 เหรียญต่อบาร์เรล 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 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3



ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มมีจำนวนลดลงใน
หลายๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อตรา
สารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวมกับ
มาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็ไม่ได้
ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่นวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
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 และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

หลังจากนัน้ ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจยัความเสี่ยงที่เร่ิมกลับเข้ามา เชน่ การระบาด
ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเก่ียวกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้หมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเก่ียวกับ
เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง และการรอคอยผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ บลจ.ทาลิสเชื่อวา่ความ
ย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดตำ่สุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ในช่วงที่ SET Index ปรบัตัวลดลงมาถึงระดับ
ปัจจุบนั บลจ. ทาลิส มองว่าเปน็โอกาสในการลงทนุในตลาดหุน้ ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีในระดับราคาที่ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนีใ้นการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน 
(Switching) จากหุ้นที่มีแนวโนม้ฟื้นตัวไดช้้ากวา่ ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟืน้ตัวได้เร็ว
กว่าหลังจากปญัหาการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซนีประสบความสำเร็จ 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th
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TLEQRMF

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(18 พ.ย. 59) 

TLEQRMF -16.61 -4.53 2.20 -20.16 -10.72 N/A N/A -4.28

Benchmark3 -22.00 -9.50 -7.36 -22.82 -8.62 N/A N/A -2.11

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

32.23 17.05 19.66 29.81 19.98 N/A N/A 17.97 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 30.43 12.89 15.97 28.12 18.35 N/A N/A 16.32 
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QJ v .<::::), u d 
'V'l�'WleltN'l1WlJ'l'l'JW£J 

1f�11'VI 0:u191� r10f'll011'!f'W i1nf'i (:um�u) 
«:::i.QJ cl cv w  o aJ  

'I.J'J'lcl'VI l'll''W'Vi'Jrl'WWJ'Wl 'illflf'i (:U'111�'W) 

'JJ1£J'VI lf'iel� U'l"lfl'Vl'l1:U nf 'll 'illflf'i (:um�'W) 
..:::::,,.UJ e:::i.J9J rl o Q.I  

'I.J'J'lcl'VI rl10fl\911e!lfl 'illflf'i (:U'111�'W) 

'JJ1£1'\11 l')'ill'acJ 'illflf'i (lJr!l�'W) 

'JJ1£1'Vl i'JJ'JJ�110�10 r10f'l10!'J�'W 'illflf'i (:Ur!WW) 
' 

i "' "' ' 'lllHf-:Jll/;I� /;11lfflilfli;l

'JJ1£J'VI V11ei1mrWl'W '111w 'ill fl fl (:Ul!l�'W) 

• 'JJ1£J'VI 'Vll-:J�1wrn�n1 ivh�1n1-:i1'Vl'l"l 'illflfl (:um�'W)

'JJ1£J'V1 'l"l1m m1'W 'illflf'i (:Um'lf'W)

!'Ylfl i u 'fo�mwumr11rn�m1teii:na 

'JJ1£1'VI U0fl11'W'li �'W tvJf !'ll'0f1fl 'illflf'i (:U'111�'W) 

'IJ�fll'Jl'f! 'Wl�fl'il 

'JJ1£1'VI lelfllellelflii 'illflf'i (:U'111'lf'W) 
' 

QJ � V d Q.J d � Ci QJ � QJ d 
fleJ-:J'l'l'W'J1lJtli:f-:J ttl'JlJ'l'l'J'l'Wll/;I� flel-:J 'l'l'J i:l'A !Wel fll'J'�MYl'W ! 'Wel fl '1 '11 l'JlJ'l'l'JWrJ 

. . 

v v d a \J) 
fl/;llYl't'l/;lfl'l'l'Jl"H'J !el:IJ !el !el 

v � v r! l V 
mr-:i m1lJ'l'l'JWrnrn� neir:r11-:i 

'J1:iJ{�'W/;l-:J'l'l'W ('JlftlYl'W 25,703,203.19 'IJTVl) 
. . 

'11:UlcllrlrJU'J!:fleJ'I.J-:J'I.Jfll'j"!1'Wl�'Wf/1'Wrl�-:J'UeJ-:J-:J'I.Jfll'j"l1'Wtl 

. 32,300 

11,500 

383,300 

104,200 

16,400 

115,800 

31,200 

187,000 

62,800 

2,300 

42,400 

142,600 

67,800 

('1.JTYl) 

4,348,100.00 

801,040.00 

736,000.00 

1,732,516.00 

270,920.00 

265,680.00 

541,944.00 

4,994,800.00 

2,441,400.00 

2,019,600.00 

533,800.00 

526,700.00 

526,700.00 

377,360.00 

377,360.00 

1,390,350.00 

1,390,350.00 

295,608.00 

295,608.00 

25,407,803.00 

25,407,803.00 

'JelcJTI�'UeJ-:J 

:lJTI�7!1'WM'Vl'W 

17.12 

3.15 

2.90 

6.82 

1.05 

2.13 

19.66 

9.61 

7.95 

2.10 

2.07 

2.07 

1.49 

1.49 

5.47 

5.47 

1.16 

1.16 

100.00 

100.00 
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':i7!'J'M'il7f1f11'HN'VJ'W 

11v'M11ulfw,rn 

11v'M\91elrndv 

11:1-mv'M 

fi1H�w 

filli':i':i:I.J! 'W!'J:1Jfl11 'il\91fl7':i 

filli11:IJl'W!'J:IJ f1'\91!!l:l Nl:lthg; l!'J'15tl 
�� 

fi71i11:IJI 'W !'J:IJ'WlcJ'Vlg;I 1J!'J'W 

fi71i11:IJ!'W !'J:IJ 16157:i'i'V'I 

fi1H�1vtl-l 

lJJ 9/ "" 

':il!'J L\91'il1f1fl1':il:l-:i'VJl-l-ey'VlTI 

1 ll'Jfl11f17 '11 ( 'Ul\91 'VJl-l )-ey'VlTI'il 1fll1'W l:l�'VJ'W 

1 ll'Jfl11f11 l 1( 'U1\91'VJl-l)-ey'VlTI�lfl\91 �l-l 'il1fll1l-l l:l�'VJl-l 

11vm1n1111('U1\91'VJl-l)-ey'Vln�cY� hltn\91�l-l 'il1rn1l-ll:l�'VJl-l 

11m1vm1n1 i 1c 'U1\91'VJl-l )-ey'Vln'il1rn1u l:l-:i'VJl-l �1n\91 �l-l1rng;� cr..:i iiJ1n\91 �u 

, I "" �I • di "" ,J l'I :IJ 7 l'JI l'I 19J lJ ':Jg; f1 el 1J � 1J f11':i I� 'WI lJ'W f/11-l l'l l-l � 'U el� �11 f11':i I �l-l l-l 

l'l:IJl!'Jltt\9) 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

630,768.33 

5,185.59 

635,953.92 

543,623.82 

8,018.46 

16,750.70 

35,000.00 

1,100.00 

604,492.98 

31,460.94 

111'1'1 

(5,320,836.59) 

(731,530.38) 

(6,052,366.97) 

(6,020,906.03) 

2562 

619,982.86 

7,334.31 

627,317.17 

536,683.73 

9,123.14 

18,295.15 

35,000.00 

1,100.00 

600,202.02 

27,115.15 

63,428.21 

633,631.28 

697,059.49 

724,174.64 
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' � 

ofl-:J'Yl'W!UAm�-cr tt'W'Yl'W 1viflnT11�t1-:i,rw 
q • q 

rm 1vi:u t'W ( a\ol m) 1 'Wfl'W 'Vli''V'I cJ'q'l'lTI'il lflfll'Hlll 'W'W -:i l'W 1 m:::'rd1-:iTI 

11cJ Mfi'VlTI 'il1nm1a<i'Vl'W 
' ' 

jlcJflWll I i('lll\ol'Vl'W)fl'\llTI�lf)\ol t'W 'illfll�'WM'\ll'W 
' ' ' 

';jlcJfll';ifll I ':i('lll\ol'\ll'W)fl'\llTI�cJ'l '11hnl'lt'1-J'illfll�'Wa'1'\ll'W 
' ' ' 

m11vl:ut'W(al'la,:i)fJ''VlTI1'Wfl'W'Vlf'V'lvfJ''VlTI'il7f1flm,\'11u'W<iTw 
d Ji d I 9)a., 9/d! , 9 , ,::::1 

fll';j l 'V'llJ'll'W( a\ol M)'ll eM'\ll'W '\11 l'lrn 'illf1Ntlel'l1'W1 cla'l'\ll'W L 'W ';i ::;1111-:itl 
' � ' 

' V 

l;Ja fi111 il1cJm VJ'W �f 1J 9feJ fi'W 1 'W 1:::w;h-:iiJ 
d J -<=!\ di 9/ll.l :lie! 

I fll':i l'V'llJ 'll'Wfi'\111i'llel '1'\ll'W '\11 \ol':i1J 'il lflNtl el'l1'W1cJM'\ll'W 
q 'I 'U q 

d J � a., ,I -<=!\G] 
I �I m1 l'V'llJ 'll'W( a l'la �)'UeJ <ifl'Wm'V'I cJfJ''Vl 1i i m:::1111-:iJJ 

iY'W '\11 f 'V'1 vff '\11 TI Iii' 'W TI 

iY'W 'Vli''V'I vff'VlTiil mcJTI 

m11tl� cJ'W!! tlm 'lleJ<i ,5 7'W 11-J11 u 1cJa <i'Vl'W 

(l;JafiT1,nhm1::: 10 1Jl'Vl) 

11il1cJa<iVJ'W ru 11-Jlii''WTI 

mn : 11il1cJMVJ'W�'ll1cJ1m:::vd1�TI 
' V 

QJ I ,:::tQ/ .-=I ,=:I 9 I �I r'!fl : '11'W1cJMVJ'W'Vl':i1J'll'elfl'W L'W':i:::'1111�lJ 

11il1cJMVJ'W ru 11-JtlmcJTI 

� I � �I ' .J -<=!\ e% '11lJlcJl'l1\9JlJ':i::;f1eJ1J�1Jfll':i!�'W!lJ'Wfil'W'l1'U�'llel��1Jf11'.i!�'W'W 

1Jl'\11 

2563 

31,460,94 

(5,320,836,59) 

(731,530.38) 

(6,020,906.03) 

4,259,432.39 

(586,576,95) 

3,672,855.44 

(2,348,050,59) 

26,889,148,36 

24,541,097,77 

'11'W1cJ 

2,552,214,0137 

435,291,7517 

(69,635.7575) 

2,917,870.0079 

2562 

27,115.15 

63,428.21 

633,631,28 

724,174.64 

4,970,556, 12 

(723,005.65) 

4,247,550.47 

4,971,725.11 

21,917,423,25 

26,889,148,36 

2,135,534,6696 

484,420.2675 

(67,740,9234) 

2,552,214.0137 
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--1 um-::; 11 m�hur� 

tl'ltt,r'I.JU�'Wi;f�1'W� 31 l>JJ;'llrliJ 2563

m::;u fll�'Wfl\91 '\l 7f1fl'\l m'n-11e11til'W -:i l'W 

f11'.f ! v)lJ �'W( l:l \911:l-:i) i'W ft'W 'Vlf 'V'l Vcy'VlTI '\llf1f11'.f 1911!'W'W -:i l'W 

1.Jf 'I.J m::;'Vl'I.J f11'.f tvllJ �'W( l:l \911:l--l)cy'Vlni 'W ft'W 'Vlf 'V'l vcy'VlTI '\l lf1f11'.f 1911! 'W'W-:il'W 

i �l�'Wi�'W 1:1'\?lcy'VlTI t1Pi'm'il lf1(i rt tJ i 'W )fl '\lfl'.irnl91 l!'W'W-:il'W 

"" "" 
f)l'.f G)j"eJl,l'W l:l--l'VJ'W

f11'.f'lllcJ!1'WM'VJ'W 

.; Ji  
, 

,1 � }lf ,1 f11'.f (!'V'llJ 'IJ'W)l:l \911:l-:j 'W l:lf1'Yf 'W '\l lf1!-:j'W1J'W Nl:l!!l;l::;\91 elf1! 'I.J 1J 
"' 

.; di  
, ,J 

"" 
f11'.f (!'V'llJ 'IJ'W)l:l\911:l-:j 'W l:l f1'Yf 'W '\l lf1f11'.f 'lllcH-:i'W lN'Vl'W "' ' 

• • 

, <J) ,d. ,=I, � f11'.f l:l\91 lN 'W! '\ll'Yf 'W'\l lf1f11'.f G)j"eJ!-.l'W M'VJ'W 

.,\ Ji 
, , ,91• 91 , f11'.f!'V'llJ'll'W(l:l\911:l-:i) 'Wfll 'b''\ll1Jrrn'\l11J 

.,\ di 
, ,1,:::,,, � f)l'.f !'V'llJ'IJ'W( l:l\911:l �) 'W'Yf 'W fl'W el'W 

'.[ 11Jf11'.f (fl1 I'.[ )'lll\?l'Vl'W fl'Vlli�!fl\91 �'W '\llf1!1'W l;j-:j'VJ'W' ' ' 

'.f 11Jf11'.f(fl1 !'.f )'lll\91'Vl'Wfl'VlTI�cJ-:i !"!fl\?l�'W '\llf1!1'Wl:l�'Vl'W ' ' ' 

t1'Wfl\91 ey'Vlni rt tJ i 'W fl '\lfl'.i'.f lJl91 l!'W'W-:il'W 

m::;u fll1'W fl\91 '\llf)fl '\lfl'.i'.f lJ i \9l'Yfll1'W 

f)l'.f 'lllc.J'Yf'U 11.JlN'VJ'W, 'W '.[ ::;'Y[ 11-:iTI 

m1f 1Jci}eifiuml 11.JM'VJ'W i 'W 1 ::;tt 11-:iTI 

t1mrney'VlTI tlPi'm'\llf1fl '\l mrni \91'111!1'W 

i1uN1f1'1i'W 1r111 ivl:JJ �uc l;l \911:l �)ey'Vln 

t1'WN7f1'1i'Wlfl7'.f ru l'W�'WTI 

t1'WN7f1'1i'Wlfl1'.f ru futJmvTI 

,.,I � �I I ,,s � ,1 'Yf lJ lcJ!'Yf \911J'.f ::;f)eJ'I.J\j'I.J f11'.f t-:i'W! 1J'W ft'J'W'Yf 'W -:j'IJeJ ,N'I.Jf11'.f l-:i'W 'W 

'I.Jl'Vl 

2563 2562 

(6,020,906.03) 724,174.64 

(33,578,546.90) (20,104,273.77) 

29,414,311.93 16,400,603.26 

(4,461.17) 1,253.76 

141,005.40 (418,298.33) 

(325,367.54) (58,422.82) 

(4,165.92) 9,924.64 

(75.64) 154.60 

5,320,836.59 (63,428.21) 

731,530.38 (633,631.28) 

(4,325,838.90) (4,141,943.51) 

4,259,432.39 4,970,556.12 

(586,576.95) (723,005.65) 

3,672,855.44 4,247,550.47 

(652,983.46) 105,606.96 

1,453,148.63 1,347,541.67 

800,165.17 1,453,148.63 
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' . 

fHJ,fJ1-!IUA'lll�tr �1-!fJ1-! 1vle1flrniiu,;'l'i 

y ""' d." Q,J 

'Uel�ft'l111!ll':iM1-!TI tlli'lt)! 

-.rm¥1ivi1-11;1wr1-1� 31 'Jftli'l:IJ 2563 

'li'eJl,!<IN<lfll'il'lll'WWl11-! (�fll1W11:J) 

lJ<1r1111u11:J<1sVJl-lt�lJ11 rn 

lJ<lrl7111-lYlf'l'IV!J'VlTillf1-1tl 

'ill:Jt1'i'('1Jll'lVJ1-!)'illflfl'ilmrnMVJ1-! 

'i71:J11lf('t111'lVJ1-!)'illflfll'j('l1VJ1-l!J'Vlll *
0 � q,J q JI q 'i11:Jfl1'Hll l'.i('1Jll'lVJ1-l)!J'Yl1iYllfll'l'lJ1-!'il1fll,1-!'1sVJ1-! ** 

mnTH11 'l 1c'1J11'lVJ1-!)!J'Vlll�c:rs 'l,hn,1�1-1'il1rn�1-1MVJ1-! •· 

11c1'll'i'C'1J71'lVJ1-l)'il7flflllmrnMVJ1-!Jsi1-1 
lJ<1r11111-1Y1fw V!J'VlTiiJmvtl 

a \l1 rnh 1-1YI1"m11� 1-1 � rl1 r1 !\! 11 <1::; 'li' o ¾! m.h::; n01J1 � rn �lJ � 111 r1 !\! 

lJ<lrllffl-!YlfWV!J'VlTil.J!llcJU (1'11.llJlVl) 

fl'1'.il't1'l1.l'Ufl"�11-i¥�1t111lJ�ellJ<l�ltr1-!VlfWv!J'Vlll\111il�l:J1::;Wh:itl (%) 

a ,111i11.J'Ufls 111:J M 'ill n fll'l'MVJ 1.J 11lJ� fll,!<1 r11111-1V1 fw V!J'V1Tit111 il �v1::;wh,tl (%) 
1ll I C a., d I ¾ "' ,§, "" fl\ll H<1'11.l '1Jfl, 'il11-!11-!fl 11 il <I l:Jfl1, 1-!1'\11.l f1'1Jfl,fll'l''lffl'Ull:Jl,1-! <11VJ 1-! 

1::;l1'J1,U�fllJ<lrllffl-lV1fwv!J'V1TI\11lil�l:J'j'::;l1'i1,tl (%) *** 

'11 .J. "" '1JfllJrllWlJ!'1lJ 

* r] 11.l 1!\l 'illflil 11-!11-!11 iJ 1 l:J� illl1U71:Jllft 1\111 'Q � 1:J'j'::;1111,tl 

2563 

10.5356 

0.0110 

(1.8778) 

(0.2582) 

(2.1250) 
8.4106 

(23.70) 

24,541 

2.38 

2.50 

257.88

rl111foi'.li1-1!J'l'l 

1'1-1v\ 31 �mmJ

2562 

10.2632 

0.0115 

0.0237 

0.2372 

0.2724 
10.5356 

2.89 

26,889 

2.39

2.50 

132.88 

** 'li'ol,!<1� 011 '111 v� 111:J, 71.lfl l'il 'liM1-1 'l iJ 11-1 vi ft'Vllsl� v1 fll.l nu nmiJ� 1:Jl-!ll 'U<1s L l'l 1:J11lJ'1J os11 vm1n1 'l 1111o'U71'll'J 1-! 
d= -¾ ni 1 ct d I J I tJ la., 1ll 'ii 1f1 fll'l'MVJ 1-! Vllf)\'l 'U 1-! t 1.l 1::;11171 U 11.l fls 'ill f)'ll"ls l'l<ll'Ufls'ill:Jfll'j'lffl'Ull:J111-!11:Ji'M'l'J 1-!1-l 1-! 'Ul-! f)�f)lJ i'l'lllJ N1-!N'l1.l 

'1J fls 11m,1 <171'1 'lleNI� irns VJ 1-! 1m::;1111,tl 

*** 'lliil'm1lJ1�w-ht11i1-!1fll1 1rn::;1�1-!MVJ1-!11-1i1<rt)Jt)JlH1�1-1 1rn::;m1�0'1J1m�1.J<1,VJ1-!l'i'o11i11.J111:Jm1�0111o 

'1J71:J1�1.l <11 VJ 1.l mh,11i'il11 ;/; s 'lli 11lJ �" fll'i'fl 1,i vi:i<rt)Jt)Jl'Ull:Jfil-! 111o fl11'1J11:J 1,i vi:iff'!\! !\!1,flfil.l 

lJTVl 

2561 

11.8209 

(0.0104) 

(0.1941) 

(1.3532) 

(1.5577) 
10.2632 

(14.41) 

21,917 

2.42 

2.33 

351.54

**** 'li'm;J<1V11srm1�1-1�rl1r1!\) rl111fu111a 2560 'lli.nm1rnmv1J1v\vunutlrl1-!'1 '11'1'1rlo1'il1ni:i10m::;v::;nmu!\!il1.Jn1111rl,t! 

,I q ,'1 ' .\ q ,% l1lJ 1 l:JI l1 � lJ 1::; flflllslJ fll'l' l, 1-!11J1-! 1:1'11-! 111-!,'lJfJ "" 1J fl l'il, 1-! 'W 

. ' 
ff1'11fU,1\'l '1sll� 11-!'Vl 

18 VHJffilmv1-1 2559 Gs 

31 �!lli'llJ 2560**** 

10.0000 

(0.0474) 

0.4022 

1.4661 

1.8209 
11.8209 

20.69 

15,447 

2.15 

1.70 

465.22 
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' " 
nei�'Yl'J.HUAm�hr tt'W'Yl'W 1rle1nTniit1�1i'V'I 

Q • • 

'11llltl!'l1'-'JU'J:::flel1N1Jfll'Ji�'W 

ihwhiu�'Wl:l'A1'W� 31 linllrlil 2563 
Q Q 

' "
Q.,f �, � ii � .:::I .el

1. r;tfl14!,U:::'lHl�flel�'i:J'W!UA'YITlll:l' '!l'W'tJ'W !'V'lelfll'J!lltl�'ll'l"I

n e1-:i 'l'J'I-Hil fl 'Vl 1� ft rf 'W VJ 'W !� elfll'Hi c.1� ;h'l ("flel-:l 'l'J'W ") 'ii fl'Yl::: 1 ii c.1w 1Ju fl el-:l'YJ'W'J1:IJ f1'1.J rl1i! M l'W r1 ru::: mm fll'J n 1n'IJ
QJ QI �  QI Ol a'  J_ Q.l .:J ..::::,, ,::io ":::!i a!. 9) 'l11:lfl'Yl'J'V'lc.lU1:l:::\ilrllrlrHlm1':iVW ("fl.1:1.\il.") !:!Jel'J'W'Yl 18 'VHll'r'ilfllc.l'W 2559 :IJ'ill'WTW!-:l'W'l'J'W'ilfl'\11:::!mJ'W 1,000 rll'W'l.Jl'l1

(U'U-:l!�'I-J 100 ti'1umhc.1i1'1VJ'W J,J1:lfil'l1'W1cJ1:l-:l'YJ'l-l1:I::: 10 'I.Jl'\11) 11�1J'Vl'\1ftfl'\ll'JV1cJ'Uflfll':ifl'el-:l'\IJ'l-l '117�ft ilflfl ("'IJ�EJ'Yl
Q..' �I 91 QJ ,:::1 o QI 

�I 
.::::1. , 

,- .::::!. 'ii fl fll'J") !1J'I-Jf;;j 'ii fl fll'J flel-:l'\IJ 'W !!1:1:::li'W lfll':i fl1-;Jl't':i el �l'ic.11 'ii lfl fl (:1J'\1l'li'W) ! 11'1-J '\..!lcl'\11 :::1'1.J c.l'W'\1'1-J 'Jc.lM'\IJ'W ! fl cl:IJli'Wlfll':i

m-:i1'11V1 i1nfl (:1J'\1l'li'I-J) 11Jwffl1rnv-1m..h::: lcJ'liU'UeJ-:lfleJ.:i'l1'1-J
q 'UQJ q 

cl QI J. d:{ I tq 1,::::\ O .::I. fl'el-:l'l1'W!D'Wflel-;J'Yl'W'J1:1J'ih:::1il'Vlrn'li'elfl'W'\1'W1c.i1:l�'\ll'W 1rn::: 1:1J:1Jf11'\1'Wr1el1c.11m .:im1 lflc.i:IJ'W lcJ'I.JlcJM'\ll'W 1u\olnfl7':i'Yl'W
q q q Q q q 

tt'u mtl' W'lJel ,rn�EJ'\11 'ilfl'Yl:::1iic1'W 1u \ilmr111 ftfl'\11'.f'l'I cJU'li.:i'l.h:::rnfl"l '11cJU1:1:::/ r11eJ mai 1 fl m�'W "l'!J1u i:f miru:::�ri .:iv-11:1 M
. . 

flel-;!VJ'WJJ net exposure 1U\il':ilfll':iVJ'l-l lflc.l!'Q�cJ1'W'Jel'IJ1h'l'tyi"l:uueJcJfl1lfeJc.11:1::: 80 'Uel-;!J,j1:lfil'\ll'J'l'lcJfl'\...!1J''VlTI'lHl.:J
' !ll ' !ll' 

fl eJ-;J VJ'W lw ri1'W vlm ifa fleJ-;JVJU eJl'ilM'l'.J'W 1u \il':ilfll'J u 'f'i-:mil \il11m1ri.:i11 u ri.:i'l'.j'W 11mhfl 11 il1c!MVJ'W'Uel.:iflel �'\IJ'W

':i 1:IJ� ;Jfl el-;!VJ 'W el l'il '1'11�':i mm fll':i 1,rV:IJ'\1 ft fl'l1'JVI cJ 111 eJ�':if7 'Vi:IJ fl 1':ic5el I fl cl� ffqj tl) l'Ulc.lfi'\..J (Reverse Repo) rY1el

li':ifl'a'J:IJ fll';j 'UlcJ 1 fl c.1ihrww1c5elfi'W nuJ.:i ell 'ii j;j;j'V]'\.J 1'W11ftfl'Yl'.f'l'lcJ'\11 el'Yl '.f'l'I cJfl'W t'W '\11el f71':irllfl elflN1:1 I flc.111it'W el Vl;J
q CJ CJ q 

1 � di I lq9J do Q/ o 4 q9l d 

1 l'leJ c.11.:itt'\.M rY':iel'\11:llc.iel c.11� 1fl \ill:IJ'Vlfll'W fl;Jl'W r1ru:::m':i:1Jf71':i fl.1:1. \il. f71'\1'W flmeJ 1mn1:1Jm'W 'liel'IJ

d v o � 

2. m ru on fl TH) A 'Yl1 ;i 'IJ fl TH .J 'W

.:J'I.Jfl 1':i i1u '1J el -:j flel -:j 'i'.j'\..J 'U fll'l l�'W \il l:IJ:IJ Wl':ij l'W fl 1':i ';j lcJHW '\111'1 fll';j 11'W 'J'J:IJ� -:j fm� fl 11:IJ !! 1:1::: !! 'W 1'U �tl�'Yl l-:lfll':illqJi

� 'U 'J::: fllf1'1 .ff1 rl clft mi'li1:il'V1u qi; !� el 1 ttii:lu "l'!J \ill:IJ'\1 ft flf71';j u tl/;� '.f 'IJ';j eJ-nZ d "l '1.J '1J el-:l'U 1:::rnfl'"l '11 cl 'W el fl'illfl'i'1-:l'IJ

m111'W "l�ifl'Vll�'W\ill:IJ'\1 i:f mflruC111rn:::1'1.Ju'IJ'IJ�nrnufl 1um\ilH7'\..Jf71':iUW;uu'IJ� 106 1iel-:i "m1uw:i}rirn f u
'U di9 l!J l!J 

�'lJflm1u 'Uel-:lflel-:l'i'J'W "l�i fl'V1111Jum111 "l'Vlc.1 1rn:::§JY1il1c.11�'W\il'Jl!�'I-J'I.Jl'Vl ��m':i imh�'I.Jflm1m1.:iflci111�'W "l um:iJ 

1\9111U':i:::ft ;Jr] '1Je);jf71';j 'Ufl'l'll':ilc.l�l'W 1 'W 'U':i:::!'Vlfl' ��J'I-J!�el fl11:1Jft:::\il 'Jfl'U el-:l N'�l'W-:l'I.Jf71';j t1'W� "l:uri''W!fl clf1'1.Jilll!l "l 'Yl cl 
• "' q 

fl el-;l'\IJ'\...l "l � 'Ufl'Vll-:J'I.Jf71';j 11'Wu tl'I.Jfllll lel-:l flt]ll �'W !fl c.lU 'U1:l 'il lf7;J'lJ fll'J 11'Wu tl'I.Jfllll 1 "l 'Vl c.l 

fl 7':i'U'J :::mfl1 .ffm\il':i'\il'\..J f71':i':i lc.1'17'W '\117'1 f7l'J 11u � el elflU1:1:::'I.J11Ju'J-:i ln:u 

:IJl\il':ijl'I-J f7l';i';i lclsl 7'\..J'\111-:lfll':i!1'\..J �el elfl!!rl:::Uf 'lJU1-:l 1 rl:U�!i:1JJJN1:ltJ;Jf1'1.J 1 � 1-JiJif 'il �tl'\..J 

1u':i:::r111-:iil flelsl'\IJ'WMu1:1J1\il':ijl'Wfll':i':ilc.l�l'W'\11Nfll':i!1'WuU'lJ'U'J'I.J'U1-:l (ufuui;i 2561) 1rn:::utJ'I.Ji11:u �slJJN1:I 

tl' �¥1'1.l Hrl1TTf rn'IJ nm1'W �JJ':i el'IJ'!Jtl) :il'1i:1J 1ur11 el'\1 i:f-:i1''W � 1 :1Jm1f!:1J 2562 :IJl\il':ijl'W mn1cm'W'Vl7.:Jf7l'J i�u�-:iflci11 
lq 9/o,,1 QI ..:!:I QI ',t 9/d Ji d_ 61 9/d .J. I ,:;::I, Q./ .<::.':I, I 

! \ilrn fll'JU ';j'I.J'LJ 1-:l'rl ';j el 'ilfl !rl :IJ 'U'W! vrn ! rl :u!'W elrll! 'Vll!'Yl c.ll..J fl'lJ:IJl\il':i I l'W fll':i'JlcJ;J l'\..J 'Y11-:l f71';j 1-:im :::1111-:iu ';j :::m fl' 1 fl c.l

fl'J'\..J 111aj1TI'W fl l'JelTI'l.Jlc.l 1tt' 'lffl! 'il'W!�c.11fl'IJ11i'U5tJ�'Vl 1-:lf71'Jtlqj;!rn:::f71'J 1 MU 'W1'U 5u�'\111'1Uqj:il'fl'IJ f;;j, .ffm\il ':iil'W

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 20



3. 

� <l:IJ l\il ':i i TW fl 1':i ':i 1 cM TW 'VI 7-:i fl 1':i i� 'W 'R 'U'l.J '1, 'VI :iJij 191-:itl 

:IJ1\91':i'uTWfl1':i':i11'Ml'W'\illilfl1':il1'WI 
Q � 

fll':i \91 fl 11:IJ:IJ 1\91 ':i 'u l'W fl 1':i ':i 1 l'M l'W 'VI lil fl 1':i l il'W 
.,i 
mi-:i

:IJ1\91':ii1'Wfl1':i':i11'Ml'W'\illilfl1':i!1'W 'R'U'IJ'n 1 

:IJ1\91':ii1'Wfl1':i':i11'Ml'W'\111ilfl1':i!1'W 'R'U'IJ'n 15 

fl1':i�fl11:IJ:IJ1\91':ii1'Wfl1':i':i11'Ml'W'Vllilfl1':il1'W 'R'U'l.J'n 22 

fll':i'Ul:IJl\91':i il'W fl1':i':i11'Ml'W'Vl1il fll':i l1'W :IJ1 '1, i'1 �'W fl} ill! ':i fl 

rn.1 '1� 'il 7fl'fft\Jt\J7�v\'1n'IJ�flti11 

':i11'Jfl1':i�l�'Wl1'W\91':i1�1il1J':i:;1'Vlfl'ml:;�il\910'1.J!l'Vl'Wf'IJ '1-'110 
' ' 91 'i)ll'Jl;'l')<l'r'l'Wl

fl1':i'\.J 1:IJ1\91':ii l'W fl 1':i':i ll'Jill'W'Vllilfll':i l�'W\91-:J flri 11:IJl� 0tJB 'U�tlt:uii N1:l m:;'Vl'IJB � lill�'W rm:;rl1r1 t\J� eN'l.Jfll':i l1'W '1J ehlfl'elil'VJ'W 

fl 7':itJ ':i:; fl lfli i'u 'W 11.J 6 'U� 'VI lil 'U t!J ;fll'r'l f 'IJ fl 0-:J 'l'.J'W ':i 1:IJ !! 1:l:; fl 0 il'Vj'W fll':i 0 ill� l'Jil ;'W 

1rl01'W � 26 TI'W17fl:IJ 2562 fl. c1. \91. Mi ti' m1rn t'.imrnrn1 mtl6tl'�'V17'1'Ut\J ;rl1'r'lf 'l.JflBil'VJ'W':i1:IJll1:l :;frnil'VJ'W rl1':i ei-:i 

!� l'J-:Ji'W �tl':i :;mfli i'1 \Pll'Jfl:IJ lfl:IJ'IJ11l'Vl1l� fll':iM'VJ'W �-:i '1l1'�0tl6tl� f)'I.Jij'I.Jfll':i l�'Wfll'r'lf 'IJ':i 0'1.J':i :;v:;111:ll'Ut\j;�li:IJ

i'W'r'l�B'r'lz-Jill'W� l :IJfl':ilfl:IJ 2563

Nll'J'l.J1'1-'11':i'IJ0-:ifl0il'VJ'WB�':i:;'1-'111ilflm.h:;1il'WNc1m:;'Vl'IJ�0-:i'I.Jm':i11'Wi'Wil�1i:1J'1�11mtl6tl�'\111il'Ut\J;'R1J'IJl'l�flri11

11'W 1:l�'VJ'W'ild'Uf l�'Wfl'W'Vlf 'W l'J�11'Jlll'W1'Wllf u'VJ'W 'IJ0<ll1'W M'VJ'W lli 1'W�fl0-:J'Vj'W iift'Vlni 'Wl�'W 1:l s'.l'VJ'W llf 'W'l'.)'W 'll0ill1'W 1:lil'VJ'W 
9/ I el� I 9)1 it.£d I J 3/lfl9/ ,,k,:::,, t 

'LJ':i:; fl0'1.J�11'J':ill'J'illl'J'l10lil'W M'l'.J'W!l1:l:;fl1 i 'li'illl'J L�l'J\91':i-:J'Vl<lfl'W'Vlfl0il'VJ'W 'illl'Jl'V'l0 i'r'I ,�:IJ1'11ill<l'W1:lil'VJ'W'W'W

'VI z-Jfl'\11 few l'J�l �'W \91 ':ilfll':i'\il'W�ii\911:l 1�"50 'llll'Jflri 0<l':i 0'1f 'IJ II fl�s'.J � 11'J:IJ1:l flll'J�'li':i':i:IJ L � l'J '1, i'':ilfl 1"50 '1Jll'Jflf-:iri1fl� 
q qJ q q 

, lJJ "' � d "' lJJ , � .Ji _ I "' , � 
'1, 91 �I , � "' 91'1, , lJJ fl1 ,':i'l1':i0'1Jl�'VJ'W'q"'Vl'li'Vll'Jil ,rnfl�'ll'W'illflfl1':i1J':i'I.Jl,!1:lfll'll0-:Jl<l'WM'VJ'W '1-'111J'Wl,!1:lfl1�\9l'lj':i'j:IJ'iJ:;':i'I.Jl Wl'I.Jfll ,':i'IJl�'VJ'W ru 

1tJvi1�1'l111'W c1-:i'VJ'W 

':ilfl l'VJ'W '1J 0-:i11'W M'VJ'W � I) Trnl 11:J '1 rni\'1m � 1:Jci1�J l'Y!'U fl 

"' 91 lJJ 91 • '191 • fll':i':i'l.J':i':ill'J ,�1rn:;f11 'li'illl'J

lfl Y ,,1 o:!:l �I lfl v r1 91 "1' o .c::S .::S QI d 91 � 
':ill'J ,� �0fll 'IJ l'Jtl 0!1J'W ':ill'J ,�\911:IJ!fllli"Vlfl�fllil , � l'Jfl1'\.Ntlil0\91':i1N1:l\910'1.J!l 'Vl'W 'Vil! 'VI 'il':i il 

• ,,91, Q.I 91 
ii 91 

fl1 'b"'illl'J':i'l.Jl\911:IJ!fllli"Vlfl<lfllil 

n1 '1 rn10'Ul�'\il'W 'illflfl1':illl'r'l'll1m1'W M'Vl'Wf 'I.Jfl�'W':ill'JM11101'l1 '1 ��ll'J ru l'W �lll'r'l'Wll'Jl�'WM'Vl'W 
q q qJ q 
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5. 

m1 i t�1:1 v'}l/iJ 'il!l 1:1 � m1'lh �mru fll'J'\117-:i'IJ w;

i u fl 11 '6'�v'iwum1 !�'W i tt'irlu 1 ll\9111Jr1�flfll'i'Ut\J;�hmi-:i,t1111 N1cJ'I.J
°

�r111�eJ-:i i t�1:1 v'}l/iJ 'ill! 1:1�m1ll1�mru m1 

r1mvll1�m1 �\]lJN1:1m�'Vl'I.J�eJ�1mw�u�1�v1su'eJ-:in'I.Jft'W'Vl�'l"IV r1tliYu 11vM rllit�lcJ 1rn�m11tl�1Nvsu'eJ1J1:1 
� 

d Q./ � OJ c/ ,J,=,. d q .J � d ,=,. .J ,=,. I \JJ O d llJ 3/
!fl cJ'Jfl'I.Jfl'W m'l"I vu 1:1 �l1'W uu 'VleJl'il!fl� '\J'W 'l/s:iN1:1'Vltfl� '\J'W 'il1 s:i m'il!l\91fl\911-:i l 11 'il lfl 'il 1u 1u 'Vlli1 �mru m1 n 

fll'J i t�1:1 v'}l/iJ 'il!l1:1�m1ll1�mru fll'J i 'Wfll'J '6'�v'i1-:i1Jm11�'U 'il� M�'I.Jfll'J'Vl'I.J'Vl'J'U eJ ch-:i�eJ!� eJ-:i m1l1�1Jl11�1J 1ru fll'J 
"' "' "' "'1 1 

= d "' "' ;;l1 91 1'L I'\111-:j'I.Jt\j'li'il�'I.J'U'Vlfl l�cJT!HlirlcJ'U'Vl'U'\11!1J'U\ol'U l1J

'\Jl�'l'.j'U'illflfll'JM'l'.j'U1f'V1Tifl�fl1J (!�1Jfl�fl1J 18 'l"l.cJ. 59) 

o \JJ qd ,=,. .J -=::. d. 
fll l';ifl'\111i'Vl!fl�'\J'U'illfl!-:j'UM'Vl'Ufl�fl1J (!'J1Jfl�fl1J 18 'l"l.cJ. 59) 

' ' 

'I.Jl'\11 

2563 2562 

.:::::,.,d_ Q./ llJ I,=,. .J q d 
'\Jl�'Vl'Ufl'Vlli'\llcJ-:j l1J!fl�'\J'U'illfl!s:i'U1:1s:i'Vl'Ufl�fl1J (!'J1Jfl�fl1J 18 'l"l.cJ. 59) 

' ' ' 

(36,797.81) 

146,300.16 

(295,400.19) 

(63,912.96) 

82,871.95 

(929,031.47) 

(910,072.48) 91 ';;'I'\J 1�'1'.j'U fl�fllJ \ol'U1J

rillinrnuv1Jm1'6'�m1 

fi 11i'J'J1J !U cJlJ'U lcJ'Vl�!U cJ'U 

(185,897.84) 

l�!fi'U 3.21 �eJTI '\Je)-:j1J1:lfil'Vl�'l"!Vft'Ufl'V1TI'\JeJ-:jfle)-:j'V]'U
� ' ' 

l�!fi'U 0.107 �eJTI '\JeJ-:j1J1:lfilft'U'Vl�'l"IVfl'VlTI'\JeJ-:jfle)-:j'V]'U
� ' ' 

l�!fi'U 0.1284 �eJTI '\JeJ-:j1J1:lfilft'U'Vl�'l"IVfl'YlTI'\JeJ-:jfle)-:j'Jll'U
� ' ' 

6. i�'WNlfl'.5'1-fli'IT';i

li'Ulfil'J 

1i'Ulfll'Jfl'1-:j!'\ll'l"I �lfl� (1Jl17'1i'U) 

li'Ulrll'J� leJU �lfl� (1J'Yll'li'U) 

';j'JlJ!�'UNlflli'U lrll'J 

2563 

800,165.17 

800,165.17 

'I.Jl'Yl 

2562 

1,293,969.88 

159,178.75 

1,453,148.63 

eJ\ol'Jl�elfl!UcJ (%) 

2563 

0.125 

2562 

0.375 

0.75 
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7.

8. 

' ' 

,=i, u .ca e:::t.::::t V QJ 

1 lt.l fl T:i '.\i ·rn 'll flU fl 'll fll'JYl!flt.11 '1HI -3 fl 'I,! 

I d  d ..:::i. 1 01 do a1 01 .r::::i,e11 Q1  -=:ii J. Jz d.s/t:!1 9) t:!l 

'lu '.i �r111,3 iJ rrn � VJ u lJ '.i Wfll'.i �'.i fl 'il '.i �r111� fl'W 'l'l ffll'l t1J flu uni 'l'1 'il \o1 fll'.i u ft� fl 'il fll'.i fl'W "lf �" �fJ fl 11 u11 ft �M '.i fl m rn fll'.i
' " ' 

l�cJ1f1'Wf1'l.J'IJ1'.IJ''l'11l\olfll'.il1ft�flfl-3'l'l'W '.ilflfll'.ivifllflf.Ui�fl�11'ffl'Yl1'1.J1Jfl'Wff\o11'Wvi 31 \l1ftll'llJ 2563 lift� 2562"
'I . u q 'I 

"

i-3�v'hH:1

2563
,=:i. QI QI al a'a1 .=i, 0 QI 'IJ'.i1 fVlr'iftfl'l'l'.i'l'W'il\olfll'.iflfl�'VJ'W 'l'llftff 'illfl\ol

' "' ,, 

'I.Jl'l'l

2562 'W lcJ'I.JlcJfll'.ifllr'l'W\ol'.ill'll

fl l'Ji'.i'.ilJl'W cJlJfll'.i'il\olfll'.i 543,623.82 536,683.73 .-.J 'l Ql�J' \l1llJlfllli"l'l'l'l'.i�'I.J 'Wr'imITfl'b''lf'J'W
QI d d .:!I d.c:::1 0 QI QI .q d d 3/ QI QI ,: ru 1'W'l'l 31 �ftll'llJ 2563 Hft� 2562 flfl'3'VJ'Wl-1cJfl\oll'l�lr'ift'eJ'l'llJffl'.i�fflflt1Jfl'Ufl'ilfll'.i'l'llflcJ1'1JeMfl'W \ol�'W

<=:!I QI QI a1' ,/QJ .=i, 0 QI 'IJ'.il;J'l'lr'lftfl'l'l'.i'l'W'il\olfll'.iflfl'3'VJ'W 'l'llftff 'illfl\ol
I d aJ 'J) i fl T!i'.i'.ilJl'W cJlJ fll'.i 'il \o1 fll'.il'll-3 'ill cJ

' " 

SI ..:::t cv  -=!I .ca 

'IJflijftlflt.11fl1Jfll'JCJf'el'IJ1t.1!'3i-lfmJU 

'IJ1'\'1

2563

44,939.05

2562

49,141.61

flfl�'VJ'W Mc5fl'll7m1uMVJUfl1r1½''1.Jiliw.1\il1u� 31 �ftll'llJ 2563 l\olcJ11lnlJ11u MVJ'W 'lul1fl't11t111i'il11u1�u 111mu
11u 62.99 a1i.iu.1'\'1 (iJ 2562 : ro1u1u11u 36.50 a1urn'l'l) l\ilcJfl\oll�ueim,!flcJft� 247.93 (iJ 2562 : !flcJft� 145.48)
� fll,jft fi lfl'W'l'lt'VlcJiJ''l'lDtl 11 'Q � cJ'.i �r111�il

\lj 1-=I d ,=i d �, QI ,I J. cf D llj ..!{ flfl � 'l'l 'W 1lJlJ'W 1 cJ'I.JlcJ'l'l 'il �1h �flfl1J1i'.i mrn\l1 '.i7ffl'.i'l'll�fll'.i 1�uu fl fl rn\il ft'l'l l1J'W ll1'.ilffl'.ifl'W 'V'l'W m'l'l fl fll'.i lfl� m 1 '.ir'i rn
q 'I 'I 'I 

fl1'.iti'1

lJft filcJM'li'.i'.ilJ
I " ,, " 

cl d l'Wfl� 'illflfl'W 'l'l 1Vl cJUft �r'i'W fl'W 'l'll-3fll'.i 11urhu 'l r1 tU 1]\o] fl fi'l u 1h�lfl'l'l'.i�cJ�fl'W � fl'l1 �fl'W '\'11'1"1 cJfl1'W 'l r1 ru1uur1-« fl'l'l1'1'l cJ
u � u 

'l u fl17lJlli' fl �fl 7'.i 'IJ fl�\l1 ft 7\ol� 11 ff\ol �lJft l'i 1 �M'li'.irn 1 \o1 cJti flmm1f11�c5fl 'lllcJfl'W iu 1-1 ft 7\ol i�Ju fl fl �viu1 �fl17lJft l'i 11-11lJ
. 

.
. 

uru i'll fl �flu 'l'lf 'l'l cfu ft�r'i u tru '1'17� fl 7'.i 11u i� fl�,1� � 11 ff \ol �" ft l'i 1111111-1 fl�,� 'illfllJft l'i lcJM 'li'.i'.ilJ fl fi,�"ffl'.i � rl1fi ru
u qJ cu 'I u 

d 9J a1 . - '1 i'111lJ lff cJ� \ol l'W fl \l1'.i 1 \o1 fl fll 'IJ cl
d a1 J't:!li d J' �J ..:!l -=!!QI J'

'l
91 "' i'111lJlff cJ� 'il lflfl\l1'.i1\ol fl fll'I.J cJl'lfl ! fl fllff.'l'l'.i11'11\l1'.i 1mm 'W fl l 'il'il�l'l'llJ'U'Wr'i '.iflft \o1 ft� llJfl 'el\l1'.i1\ol fl fll1J cJ 'W 'l'l'eJ�\l1ftl\ollJfll'.i

IU� cJ'WllU M l\o1UJ11 u 111flfl\l1'.i1\olflflldcJi'W�fl�\l1ft1\PllvllJff ��'W '.ili'l1\l1'.i1ffl'.i'Yltl 'il�ft\olft � llft�11lfl'el\l1'.il\olflflldcJi'W
. � 

�fl�\l1ftl\olft\o1M '.ill'll\l1'.i1ffl'.i'Yltl'il�"'.i11'1llvlirQ'�tu ��\l1'.i1fflrntl"'el1�cJ11l'Y111'.i '.ill'll'Ufl�\l1'.i1ffl'.i'YltlJu�'il�"mllJ
I \J1 I aJ Cl.I QI ,1 J I t 

'elfl'W !r11\l1'elfll'.iU'.i1J\l11'1Jtl� fl\l1'.i1\olfl fll 'I.JcJlJlfl 'IJ'Wl'l'l l'W'W 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 23



10. 

d 'j/ 9 9,1=. cl 
fnl:IJ!fll'J·ml'Wfl1'.i ,l'lbl'Ul'liel 

flel-:l'VJ'W ii fl nu 1�cJ-:i � ell'illfl \il 'il lfl fll'.i� �'ff t\Jt\J 1 'h] m:u nt1tJBtl'�\ll 1:um'.i:; �flvZu �'.f :;'l.J 1 rt rnfliel-:itielv11-:i fll'H�'W 

1� el-:i 'illflflel-:iv1uii'f!fl11d elV1-:i L '.i�\917:U nuv1f Vl vm-:im'.f 1�u i-:iflriri'il:;mun111u \il 1 m-:; cJ:;nmiulu flel-:iv1u�-:i 11.i 
' 'II ' 

fl 1\il11 'il:; 1�f u m1:u1 flcJmcJ'il 1flm'.f 1�u11 d 

d 91 
fnl:IJ!fll'J-:J\oll'U \llm\il

flel-:J'l'l'U ii fnl:IJI �l'J-:J � l'U \ll m\ill � el-:! 'il lflii l�'U M 'l'l'U l 'U\ll'.ilbll'.i 'l'l'U �-:i N'fl \l1 el'IJ ll 'l'l'U 'IJ el-:Jl�'U M'l'l'U \?1-:J flri ll�'U el Vfl'I.Jrnl:IJ 
'l 'l 'l q qJ 

QI =, .d! cl ' =, ..,k c/QJ ' d. 'j} 

N'U Nl'U 'IJ el-:Jilll:; li'l'H.J '\i fl 'il fl 1'.i l:IJ el-:! flt) l'U fl 1'.i lli \ll 'fl l\ol'l'l 'Ull 'fl :;\l] 'fl l\ill-:J'U '15-:Jfl fl 11:; fl 1'.i lli \ol-:J fl 'fl llel 1 'il:IJN 'fl fl'J:; '11 'IJ \ol l'U � ' 
, v V Ji 

mfl111 el m.J � el N'fl fll'.i � 11 i'.l u-:i 1u 'll el .:JU 1'.td v1 ri el el fl\ll'.i 1m'.i v1-:i u 'll'W el vnu tJ '.i:; !fl '11 'll HTI'.i ri 'il 'll el-:J u1'.td '11 N' el el fl m 1m'.i 11ii 
'II ' 'II 

CJ OJ clw Q.I 91 d. 9 Q/ 0 99/ � ,.M d!. 11]9/ fnl:Ufl:IJ'Vl'Ulifl'I.Jfnl:IJ N'UNl'U 'IJ el-:J\llm\il:IJlfl'U el l'Jl 'Ill l'J-:J , \ol el'U el l'il 'iJ:;'111 !11'.ilrll'\Jel-:J\ll'.ilbll'.il'Vl:IJ 'IJ'l-!11'.i el'fl \il'fl-:J !\il 

=, d. d q � l O l =, d I 
flel-:l'VJ'W mm'.i m1:u I flv-:iv1 el l'ill fl\il 'll'W 'il 7flfl1'.i 'fl-:l'VJ'W , \il l'Jfl111'W \il'W ,cJ'l.Jll'Jfl1'.imm'.im1:u1 M-:i l 'li'W m'.f m:;'il 1cJ1h:;1nv1 
=, .<:::\ cl =, .d. 
1-:J'U 'fl-:J'l'l'Ullft:;fll'.ill m1:;11 '\il'U:; '\Jel-:Jfl 'ilfl1'.i'l1 'il :;'f!-:J'l'l'U ' � ' 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 24



ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

24,320,320.85         99.10     

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 800,649.85               3.26        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 1,801,800.00            7.34        

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 894,960.00               3.65        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1,029,825.00            4.20        

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,832,975.00            7.47        

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 465,000.00               1.89        

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 488,250.00               1.99        

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 1,269,250.00            5.17        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 1,318,800.00            5.37        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1,566,300.00            6.38        

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,821,600.00            7.42        

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 715,000.00               2.91        

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,788,420.00            7.29        

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 685,100.00               2.79        

บริการเฉพาะกิจ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 134,520.00               0.55        

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 762,600.00               3.11        

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 806,980.00               3.29        

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,741,500.00            7.10        

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1,622,825.00            6.61        

สินค้าอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 464,100.00               1.89        

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,262,700.00            5.15        

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 262,240.00               1.07        

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 774,266.00               3.15        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

10,660.00 0.04        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน 220,776.92               0.90        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,541,097.77       100.00   

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 800,649.85      3.26               

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) - 800,649.85      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
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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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 543.62 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 8.02 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 16.75 0.07

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.10 0.14

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 604.49 2.38

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

 ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 28,529,861.93      

25,407,339.70      

PTR   = 1.12

 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

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 31



ล้าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 13,387.82            13.79%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  12,467.86            12.85%

3 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  10,942.55            11.27%

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  9,749.40             10.05%

5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  8,594.69             8.86%

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 8,000.54             8.24%

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  7,791.16             8.03%

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 5,931.19             6.11%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  4,341.67             4.47%

10 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  3,778.98             3.89%

11 อ่ืนๆ 12,066.01            12.44%

97,051.87           100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิ

ในการจองหุ้น

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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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ ้นทุน เพื ่อการเลี ้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2563 

 

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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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

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

2 สำมญั บริษทั ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) AOT 1 1 11 0 0 -

3 วสิำมญั ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BBL 1 1 1 0 0 -

4 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

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

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

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

8 สำมญั บริษทั อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) IVL 1 1 7 4 0 วำระที ่4 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำร

แต่งต้ังคุณระเฑียร ศรีมงคล คุณวลิเล่ียม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็ 

คุณศิริ กำรเจริญดี และคุณคณิต สีห ์เนือ่งจำกด ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

9 สำมญั บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) PTT 1 1 9 0 0 -

10 สำมญั บริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

11 สำมญั บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) CPN 1 1 9 1 0 วำระที ่5 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระประจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย กบั

กำรแต่งต้ังคุณไพฑูรย ์ทวผีล เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 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 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

12 สำมญั บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) WHA 1 1 10 0 0 -

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

14 สำมญั บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) CPALL 1 1 11 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 ทำงด่วนและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BEM 1 1 12 0 0 -

17 สำมญั บริษทั ผลิตไฟฟำ้ จ ำกดั (มหำชน) EGCO 1 1 12 0 0 -

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

19 สำมญั บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) SAWAD 1 1 16 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 ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) TOP 1 1 1 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 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 37



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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