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TALIS FLEXIBLE RETIREMENT MUTUAL FUND: TLFLEXRMF 

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงิน

ฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ETF) เป็นต้น รวมทั้งในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณา

ปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ  0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์

และสภาพตลาดในแต่ละขณะ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้ง

อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื ่อลดความเสี ่ยง  (Hedging) หรือทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เช่น 

การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร  / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  หรือกองทุนรวม

อาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 

Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ

กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถือ 

(Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว ้ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื ่อบริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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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 เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ มายัง

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโต อัตราดอกเบี้ยในประเทศที่

อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนจะ

ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเปิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ จึงเน้นการลงทนุ

ในตลาดหุ้นเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโต

ดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาส

เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ ้ล เพื ่อการเลี ้ยงชีพ  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

63,264,660.38 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.8254 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 22.86 

และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 21.75  

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

เฟล็กซิเบิ้ล เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

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 ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก 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 
ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 
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 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 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ ใหม่เพื่อไถ่
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 

หลังจากนั้น ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เร่ิมกลับเข้ามา เช่น การระบาด
ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับ
เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง และการรอคอยผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ บลจ.ทาลิสเชื่อว่าความ
ย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ในช่วงที่ SET Index ปรับตัวลดลงมาถึงระดับ
ปัจจุบัน บลจ. ทาลิส มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีในระดับราคาที่ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนี้ในการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน 
(Switching) จากหุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่า ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้เร็ว
กว่าหลังจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 

 

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้ 

 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายและมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้ง

เดียวในเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากประเมินว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเช่น สงครามการค้าและ Brexit ยังคงมีอยู่แต่

มีความผ่อนคลายลง ณ สิ้นปี Fed Funds Rate อยู่ที่ 1.50-1.75% ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย 
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(กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 คร้ังในเดือนพฤศจิกายน 2562 และกุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ 1.00% เพื่อ

บรรเทาผลกระทบของปัจจัยลบทั้งต่างประเทศและในประเทศ และช่วยลดภาระทางการเงินของภาคเอกชน โดย

ปัจจัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความล่าช้าของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ที่เพิ่มขึ้น 

และภัยแล้ง  

ต่อมาในช่วงมีนาคม 2563 ได้เกิดภาวะการเงินตึงตัวทั่วโลก จากความกังวลการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากตลาดหุ้น ตราสารหนี้เอกชน และสนิทรัพย์

เสี่ยงอื่น ๆ มาถือเงินสด เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศในเอเชียรุนแรงขึ้น จนเกิดภาวะ

สภาพคล่องดอลลาร์ขาดแคลนและความกังวลความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกลางของประเทศหลักรวมถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทยต่างเข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายตลาดการเงิน โดย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการประชุมฉุกเฉินและมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50Bps มาอยู่ที่กรอบ 1.00-1.25% 

ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม ได้มีการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งและลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 100Bps มาอยู่ที่ระดับ 0-

0.25% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2008 พร้อมออกมาตรการผ่อนคลายการเงินอย่างเต็มอัตรา เพื่อลด

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สนับสนุนสินเชื่อภาคครัวเรือนและธุรกิจ และลดภาวะ

ตลาดการเงินตึงตัวตลอดจนภาวะขาดแคลนเงินดอลลาร์ ทางด้านกนง. ได้มีการประชุมนัดพิเศษในวันที่ 20 มีนาคม 

และมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25Bps มาอยู่ที่ 0.75% ต่อมาลดอัตราดอกเบี้ยลง 25Bps อีกครั้งในเดือน

พฤษภาคมมาอยู่ที่ 0.50% นอกจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ มี

การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินกู้ ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 

ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) มูลค่า 5 แสนล้านบาท การจัดตั้งกองทุนรักษา

เสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ และมาตรการลดภาระลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 นักลงทนุต่างชาติ

ได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดการถือครองคงเหลือ 8.8 แสนลา้น

บาท ลดลงจากปี 2562 ที่ถือครอง 9.2 แสนล้านบาท ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการทางการเงิน

แบบผ่อนคลายเพื่อเอ้ือให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยนับตั้งแต่

ต้นปีกลับมีความชันเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุต่ำกว่า 17 ปีปรับลดลง 1 -67Bps ในขณะที่อัตรา

ผลตอบแทนอายุ 17 ปีขึ้นไปกลับเพิ่มขึ้น 1-24Bps จากความกังวลปริมาณพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่จะเสนอขาย

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ในขณะที่ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในหลาย

ประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างก็ปรับลดลง เช่น US Treasury ปรับลดลงตลอดทุกช่วงอายุประมาณ 68-

149Bps โดยเฉพาะช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือนปรับลดลงมากที่สุด ส่วน 10-Year US Treasury Yield อยู่ที่ 0.88% จาก 

ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1.90% 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 
2) ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
3) ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
4) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร

ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมลูทีเ่ป็นปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLFLEXRMF

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

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

TLFLEXRMF -19.49 -4.22 1.85 -22.86 -11.99 N/A N/A -6.02

Benchmark3 -10.10 -4.66 -3.25 -10.32 -2.96 N/A N/A 0.37 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

31.00 17.32 18.69 28.69 19.24 N/A N/A 17.29 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 15.18 6.43 7.95 14.03 9.16 N/A N/A 8.15 
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12,674,300.00

1,859,000.00 

4,136,550.00 

1,303,050.00 

5,375,700.00 

2,311,320.00

2,311,320.00 

10,730,780.00

4,461,250.00 

4,190,850.00 

2,078,680.00 

1,807,918.00

677,950.00 

1,129,968.00 

12,804,875.00

3,283,500.00 

4,737,475.00 

2,313,225.00 

1,202,800.00 

1,267,875.00 

2,294,922.00

2,294,922.00 

6,824,670.00

5,056,120.00 

1,768,550.00 

Hll'Jr!::;'lJeJ-:J

:wr1i111'Wr!-:J'Vl'W

20.71

3.04 

6.76 

2.13 

8.78 

3.78

3.78 

17.53

7.29 

6.84 

3.40 

2.95

1.11 

1.84 

20.93

5.37 

7.74 

3.78 

1.97 

2.07 

3.75

3.75 

11.15

8.26 

2.89 
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fHl--1'l'J'WlilAmiltr l'tHifl911ilfl 1�eJfll';i!�£J--1:iiw 

_, "' "" 

--11Jll';i::; flel 'IJ';il£Jfl:;lel£JAl--1 'W fl--1 'l'J 'W 
<V .,j 

ti.! 'J'W'YI 31 liJfllfl� 2563

fll'.i u ,WM '.i 1cJr1:;10 l'J�l�'Wrl<l'Vl 'W 1 .ff 1m ll�fl� lJ\911mh:; tfl'Vl 'UeJ,;Jt1'Wr1<1murn:; \917:iJtl 1:; Lfl'Vl'\JeJ,;J eJ\9lTI'Tnm '.i :u 
q 'I q 'I 

1J�fll';il'il'l"ll:;t1'il 

Jt c:v QJ d 

'lielrfrlfl'Vl'.i'l"ll'J 

'.IJ1'!,J'VJ TI'l'JllJ'.il'b' 1ili'.J 1Jlf1� (lJ'l1l'li'W) 

mr11 ti 1 'tlamw'l-!mfl11i1:;nn�e1m';i 

'.IJ1'!,J'V1 lll :!Jl1'V1 1llf1� (:U'111'li'W) 

'.lj';ifl'ilfl1Wl11m 

'.IJ1'!,J'V1 ri1\9!1,;J!!'e) lfl'.ifl'WiTI''V111llf1� (lJ'111'li'W) 

'110--11iihm111rn::;m1 flru'Yi

" <V 

';i1mr1-1trrntJ:J 

1mhr1qi11trA--1�'Ylfi 

111'.J'Vl r11TI"1'ffi flel1Uel!:ii''W 1llf1� (lJ'111'li'W) - W2 

';j'J�1mhr1qi11trA--1�'Ylfi 
v v G .o::t 

';j'J �tta fl'l'l';i'Y'l£J'ilf ffl:;1ua t1 

';i'J:1Ji�'Wfl--1'l'J'W (';ilfll'l'J'W 66,431,902.22 tll'il) 

11 :u 1 m 11 � 1h:: mi '.LI ,;J '.LI m 1 i1 u i rl 'W "ff 1'W 11 � <1 'lJ ei ,;J <1 '.LI fl 11 {� 'W tl 

1ll'W1'W'l1'W'Jl'J 

59,000 

215,900 

129,500 

36,500 

4,300 

lJrl�ll'J�1i'.i'.ilJ 

('.IJl'l'l) 

348,100.00 

348,100.00 

3,389,630.00 

3,389,630.00 

4,629,625.00 

4,629,625.00 

3,339,750.00 

3,339,750.00 

61,155,890.00 

35,260.00 

35,260.00 

61,191,150.00 

61,191,150.00 

'.iel l'J[I::; '\Je),;j 

lJrl�111'Wrl,;J'Vl'W 

0.57 

0.57 

5.54 

5.54 

7.57 

7.57 

5.46 

5.46 

99.94 

0.06 

0.06 

100.00 

100.00 
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ru TW't'l 31 ll,jtlli'nJ 2562 

m1mrn�1wr1:;1ol'l1sU1'Wri�'l'J'Wlirm111o1nzj:JJ1o11:JJu1:;1n'Yl'UeMf.J\olTI'l'\1m'i:JJ

., ., 

'Hmn:im.1 
• u 

jj 'k!1 fll 'J 

A o:v .  Q.I d '!Hl'\11:lfl'Yl':i'VW

'li'Wli'll'l" fl1-:!l'Yl'l'l �lfl\ol (lJ'l11'lfW)

'li'Wlfll'l"f1i1fl':il'Yll'J �lfl\ol (lJ'111'll'W)
� V Q.I d 

I-:J'i-l't'l'i-l!ltl:::'H'tlfl't'l'J'l'UJ 
""'- 0.1 d ,=i d d r/,=,. d O CV 'IJ'.il,J'Yl 11118:iJ 'Vl l'W'\11!1€!':ii'I !"l/€J'l"11:l'!"li'ff 11lf1\ol (lJ'111'll'W)

u1i'Yl l'l'1n1ni r1€J1Um'.ii'W �1n1o1 (:iJm'll'W)

u1i'Yl '.il'lllilUil'ff'lf<l �1n1o1 (:iJm'llu)
at dt 

ell'Hl'J!ltl:::!i'l'.ieN�:1-J 

u1i'Vl 'lmue:i! vu11ornfrwi1-rn1-rn �1n1o1 (:iJ'111'll'W)

'IJ11'J'Yl !f111!fl'J!€Jl'J �\i1!!€J'W\o1lJ11!�\oli.:i �lfl\ol (lJ'111'll'W)
,_ d 

'l'lllli'llU 

u1i'Yl 'li'W €Je:im1 �1n1o1 (:iJm'll'W)

u1i'Yl V'Wl�fl'lf il'l"li.:i:iJ€Jm1 �1n1o1 (:iJm'll'W)

'IJ11'J'Yl !'.i:UW1'W �lfl\ol (lJ'111'll'W)
-=:\ V f 9/ 

'IJ'J fl1 'J'J'IJ!'Hillfleltl'Jl-:J 

ll11'J'Yl 'll.fll'J'l11-:J �lfl\ol (lJ'l11'll'W)

lJ11'J'Yl 'lf!'W-l'Yll'J !0'Wlitul'Ji.:i1rn'W\o1i'l€J'W'ff\olfi'li'W �lfl\ol (lJ'Vll'll'W)

'l'I il-:J-:Jl'i-1 !ltl::: tl1 fil 'J t)J ill fl i'I

ll11'J'Yl D.fl1:iJ !'l'll!1€!1 �lf1\ol (lJ'111'll'W)
V QJ .:!.lo Q.,I d 

'l'lrol'i-lleltl-:1 'Hl'Jil't'l 'J'l'IU 

ll11'J'Yl €1:iJ\ol::: i'1€J1U€J!'j'Ji').j �lflrl (lJ'l11'll'W)

ll1i'Yl 11o1€J::: 11'l'lri'Vl'W:iJ n'i'i.J �1n1o1 (:iJm'll'W)
Q Q.I =,1, ';JI r/ 0 Q./ 'IJ'.il,J'\11 i'11€J'1\ollefl'ff 11lfl\ol (lJ'111'll'W)

ll11'J'VI fJflll:fo �lfl\ol (lJ'Vll'll'W)

ll1'td'Yl �1Jui11rn'llrn i'1€J1um1i'W �1nr1 (:iJ'111'll'W)
'11:iJl !'JI '11 �ll 1::: fl€J'IJ-:ilJfll'j 111-!1� 'W'ff1'W'\1�<l'lJ€J·NlJfll'j i�'Wtl

�l'W'J'W'\1'W11'J

32,500 

35,800 

126,100 

42,300 

168,400 

144,400 

72,400 

86,000 

70,500 

60,900 

102,800 

42,100 

46,500 

92,900 

1,136,100 

300,500 

47,200 

334,800 

(lJl'VI)

10,631,200.00 

5,655,000.00 

4,976,200.00 

6,332,300.00 

2,534,610.00 

2,728,350.00 

1,069,340.00 

5,965,840.00 

5,198,400.00 

767,440.00 

11,830,875.00 

6,708,000.00 

1,149,150.00 

3,973,725.00 

2,804,400.00 

2,097,120.00 

707,280.00 

2,232,000.00 

2,232,000.00 

10,551,896.00 

2,303,920.00 

5,135,172.00 

781,300.00 

764,640.00 

1,566,864.00 

rnc11:1:::'U€J<1

lJ'i:1�1111-lrt<l'Yl'W

14.98 

7.97 

7.01 

8.92 

3.57 

3.84 

1.51 

8.40 

7.32 

1.08 

16.67 

9.45 

1.62 

5.60 

3.95 

2.95 

1.00 

3.14 

3.14 

14.87 

3.25 

7.23 

2.21 
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w 1im 31 VJimu.i 2562 

fll'l" u ff \91� 'l" 1 ,m:; 10!'J\9111t1 tM'YJtl 1 ;fll'l"ll \91 n �:IJ\ollll'lh:; lfl'l'l 'UB�fJ\91 m'l'I m rn 

dt Q,J Q.I c' 'lielm'lfl'l'l'l"VW 

1ihh1 'Vllellfllfl'!'Jllll'l'W �lfl\ol (lJ117'lill) 

1ihh1 m-:i�1u1m�rn 1vlv/1n1-:i1'Vlw �lfl\ol (llm'lill) 

u11'1'VI w1m m1ll �lfll'l (:J.Jm'lill) 

'I.J1111 'ilil 'Vil� fl'll

u11'1'VI m'ffteim'ffii �lfl\ol (llm'lill) 

�T1 .. rmm.hv 

90,200 

545,200 

189,600 

132,000 

flel-:J'l'l'l-l 'i1ile>if-:im1tl'l'lr'l"l�IW� ml-:J'l'I fo�I �el tn'i'tH'l'l'l-11 miifrtn1ii'Ylr'l"I� 
q q 

'l'1 fo1o11 � ei m ni-:i VJ u 1 u �'VI n n 111 'li1ei ti--11111 ll 'Vl r w i, 11 :JJ 11'1i 

vHllA'tt'�'m1rw� 1eii, !el 1B 
V � QJ d l 'llBil' -:J'lil'iil'l'l 'i'l"ll'J!nl� flel IT'il-:J 

u11'J'Vl ernm1 flll'fft1H �rnrne>iJ1if on �lfl\ol (lJ111'lill) 
v v d -=t 11il'H'tlfl'1'11'l"lfHlA'Vl�l'I.J[J'I-I 

11iii�'l-l'tl<l'l'J'l-l (111'11'1'.J'l-l 72,937,861.63 'I.Jl'l'I) 

.C:::.. cl 
I 

di C:. � 

11mmmJiJ1�n0m'l.l m11-:illtUll 'fflll'lill-:J'IJB-:i-:i u m11-:illll 

409,600 

206,900 

(Ul'VI) 

14,557,910.00 

7,058,150.00 

5,888,160.00 

1,611,600.00 

1,174,800.00 

1,174,800.00 

3,993,600.00 

3,993,600.00 

902,084.00 

902,084.00 

70,976,905.00 

70,976,905.00 

rn cm� •1rn-:i 

:JJ'Gl�l!1lliN'l'lll 

20.51 

9.94 

8.30 

2.27 

1.66 

1.66 

5.63 

5.63 

1.27 

1.27 

100.00 

100.00 
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nei.;i'l'J'W!Uvim�tr rvl�n°\hflt1 1..iJeim11iu.;i,IV1 

.;)1Jf11,i'Ulvl'l'J'W 

lJ1'11j1Ji1�m;rv11'1-.!� 31 l>Jflli'lil 2563 

11 cl M 11 lfl f1l'HM 'l'J'W 

11cl1�i�'W1h.mri 

li] 91 
� 

'jlcJ !\ol\olelflL1Jcl 

11m1cl1� 

fi Tli'Ynl!'Ucl1Jfll'j '0191 fll'j 

, "' 
91 

.I I ,,fll'li111J!'Wcl1J�1:jll ftNft1J1:;; cl'li'W 

' "' "' 

fl l'li'Ynl! 'WcllJ'Wlcl'Vl :;;t'LJ cl'W 

fi l'li111Jl'Ucl1Ji'li1i'Vl 

fi1H�1clt'W 

'Y11Jfil i '!i�lcl 

li] 91 ,,, 
'Ylcl l\ol'illflfll'YM'l')'Wey'VlTI

11clm1n111 ( '111191'1':J'W)ey'VlTI 111m1'W M'l'J'W 

11clm1 n1 I 1('Ul\ol'Vl'W)'ff'VlTI�tn\ol :rr'W 111m1'W M'Vl'W 
q q a 

11cln11n111 ( '111\ol'Vl'W )'ff'VlTI� 5� 1lltn\ol :rr'W 111m1'W ri �'Vl'W 
q q q 

o lfj  .-::i. .::::i ,d,::::i, � dQ.Jlfl1,::,,, ,:% 
11mlclfl11fll ! 'Y('Ulfl'l'J'W)ey'VlTI'illm�'W ft�'l'J'W 'VlLfl\ol 'U'Wtrn:;;'Vl cl� !1Jlfl\ol'U'W 

nm vi1J:rr'W( ft\olft�), 'W fl'W 'Jll!Vl vey'VlTI'il lflfll'j l'lll'W'W � l'W 

'lilllcll'l119J 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

1,594,908.51 

17,261.49 

1,612,170.00 

1,463,383.68 

21,585.04 

45,042.25 

35,000.00 

1,100.00 

1,566,110.97 

46,059.03 

'Ul'VI 

(15,560,199.73) 

(3,279,795.59) 

(18,839,995.32) 

(18,793,936.29) 

2562 

1,794,079.34 

25,556.20 

1,819,635.54 

1,622,655.26 

27,620.82 

55,382.69 

35,000.00 

1,100.00 

1,741,758.77 

77,876.77 

1,873,681.95 

526,885.81 

2,400,567.76 

2,478,444.53 
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..'.l'JJl!�\Pl..'.lm11tl�t1'Wutli,..'.l�1-n1r'Y'l�ey'Ylt

i:l'TttfoU�'W��1'W� 31 Vli'llrUJ 2563
. . 

m'.i i�:u�uc l:119H1'l) 'l unu '\llr'\l'l v-ey'Vln 'illflfll'.i i 1iiiu ..'.ll'I-J 'lu '.i�1111..'.lTI
� ,,, "" '.ilcJ !liHJ"l'l'li'illflfll'.iM'l'J'I-J

'.ilcJfll'.i r\' 7 L '.i ( 'Ull9l'l'J'I-J)ij'l'lTI�Lii\Pl �'1-J 'il 1rn1u MVJ'I-J

'.i 1vm'.ir\' 7 L '.i ('11719l'l'J'I-J)'&J''VlTI�cJ.:.i 1lliii\Pl �'1-J 'il1rn1u M'l'J'I-J

fl 1'.i i �" �uc j;j \Pl j;j .:.i )bJ''Vl TI 'l u nu '\11 r'W 6-ey'l'l TI 'i) 1fl fl 1'.i � 1i ii u .:.i 1u
A ,¾ d II) 9/QJ 9/-=!ci I 

'1 
' "'Ifll'.i L'\l'llJ'U'W( l:I 191 M)'Uel'l'l'l'I-J'\11 1\Pl'.i'lJ'il lflNil ell'l'W 1 cJM'\ll'W 'W'.i �111l'l1J• SJ Q 

¾Jl:l�1m.hcrn-:i'l'J'I-J �'UlcJ 'l u '.i�1111.:.iTI

¾Jl:I� 1ml 11:JM'l'J'I-J �r'lJ91el fi'j.J 'lu '.i�l'l 11'111
A ,:¥ � d 1IJ 9/QJ ,9},:!:! I fll'.ii'l"llJ 'U'I-Jft'\ll'fi'U el -:J'l'l'W 'l'l 1\Pl'.ill 'illflNilell'l'W'JcJl:1-:J'\ll'I-J

q 'l QJ q 

fl 7'.i L � lJ �'1-J ( j;j \Pl j;j-:J )'U el 'l ft'W 'l'l r'\l'l LJij'\11 TI 'l u '.i �1111'1 TI

nu'Vlr'W 6-ey'l'lTI�uTI

nu'\llr'W6ey'l'lntlmvTI

fll'.i i 'l.l� vim tJ ti -;1 '11 el-:J i 1mu 'H'W 1 vti 'l 'Vl'W

(¾Jtl�ll'l'WlcJl:I� 10 'lJl'\11)

mhvl:l.:.i'l'J'W w 1'u�uTI
' "" 

'1 
' "'I 'lJ1fl : 11'W1cJl:l'l'l'J'W'Vl'UlcJ 'W'.i�111l'l1J 

< '1 

Q/ ' e:::t Q/ .-=:t � '1 
' "'I l'lfl : '11'W1VM'l'J'W'Vl'.i'lJ91ell'l'W 'W'.i�'l117-;J1J

tt'W1VM'l'J'W w 1'mJmvTI

'11 lJ 1 m 11 \oJ'U '.i� fl elU .:,JU fl 7'.i i1u L 1J'W 'ff 1'W 11 � -:i 'U el-:i-:i 'lJ fl l'.i i1 '1-J tl 

'JJT\11

2563

46,059.03

(15,560,199.73)

(3,279,795.59)

(18,793,936.29)

6,811,899.68

(2,327,270.13)

4,484,629.55

(14,309,306.74)

77,573,967.12

63,264,660.38

11'1-J'JcJ

7,646,697.2385

715,109.6060

(277,356.8044)

8,084,450.0401

2562

77,876.77

1,873,681.95

526,885.81

2,478,444.53

7,554,183.13

(1,006,690.04)

6,547,493.09

9,025,937.62

68,548,029.50

77,573,967.12

6,968,855.3641

777,342.6035

(99,500.7291)

7,646,697.2385
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mh'.l'l'J'Wlilvi'Yl11:hr 1l'J1:1n�1rlg 1�eim':i1it1--'.l:i}'Y'I 

s!U fl':i�!!tl'!�'l-!�A 

flltttuuiimA1'l-!� 31 \lrnlrl:W 2563' ' 

m :;11 i:n1mrn 'ii 1nn 'ilm rn19111 u 'W -:i 1u 

fll'j' rvhJ�'W(rl \ol ri-:i) ! 'W fl'W 'Vli''l"l cJ1t'VITI 'ii lflfll'j' 191 l!'W'W-:,J l'W 

11 run 1:; 'Vl Un 111 vt :u � 'W c ri \ol ri-:i )it'VI TI! 'W fl'W 'Vl 1'JI� vey'VlTI 'ii 1nn1119111 u u-:i 1u 

'l �1�rn1u 1:rncyv, TI Mm 'illfl(t fl iJ'l u)n'il m1:u19111uu-:i l'W 
V "' "" 

fll'J'b'el!sl'W 1:'l.;J'l',j'W

fl11'Ulc.1!1'WM'l'J'W 

d....¾ 9 J' � ,J m1 (!'l"llJ'lJ'W)ri l'lri-:i , 'W � flTT'W 'illfl!.;J'W if mi mm:; l'l e1 mu cJ

d;,J q J' � fll'J(l'l"l:U'U'W)rl\olrl-:j ,'W �mm 'illflfll'J'Ulc.l!.;J'WM'l'J'W 
V V 

'l 9) <':1  
d:.i �  

fll'Jrl\olM 'W!'ill'Y!'W 'illflfll'J'b'el!.;J'W M'l'J'W 

,,s .J 
9 ''l9l' 9l ' fll'J!'l"l:U'U'W(rl\olM) ,'Wrll 'Jf'illcJfll-:,J'illl.J 

nm vt:iA'W( 1:'l\olM) t 'Wr1tlfl'W i'W 

'JlcJfll'J(fl711)'Ul\ol'l'J'W 1t'V1TI�lfi\ol�'W 'illfll1'WM'l'J'W 

11cJm1cf1111)'Ull'l'l'J'Wit'VlTI�vs111i1n\ol�'W 'il1m1'WM'l'J'W 

11'W 1:11'l1t'V1TI! fl iJ'l 'W f)'i) fl'j'JlJ\'l ll'W'W .;Jl'W 

m:;11 m1'W1:'f l'l 'il 1nn 'ilfl 11:u 11\oltt 111'W 

fll'J 'UlcJr'l'W 'JcJMl'.)'W !'W 1:;r117-:,JU 
V 

fl111U GJ1elfi'Wrl 'W 'JcJrl.;J 'l'J'W ! 'W 'J :;1111-:iu 

11'W 1:11'l 1t'VI TI 1 � m 'ii 1 n n 'ii m 1 :u 11 \olrl 111 'W 

11'W Nlfl'!i'W 1rm I vt:u �'W( 1:'l\ol M)it'VITI 

11'WN7fl1i'W7rm ru 1'W�'Wil 

11'WN7fl1i'Wlrm ru 1'WiJr11cJiJ 

'I.Jl'VI 

2563 

(18,793,936.29) 

(93,388,600.41) 

84,334,360.09 

(8,349.06) 

249,484.01 

(26,687.66) 

(580.23) 

15,560,199.73 

3,279,795.59 

(8,794,314.23) 

6,811,899.68 

(2,327,270.13) 

4,484,629.55 

(4,309,684.68) 

5,401,197.68 

1,091,513.00 

2562 

2,478,444.53 

(55,316,852.40) 

51,449,971.16 

18,477.10 

(1,309,162.06) 

(16,626.64) 

17,239.32 

296.94 

(1,873,681.95) 

(526,885.81) 

(5,078,779.81) 

7,554,183.13 

(1,006,690.04) 

6,547,493.09 

1,468,713.28 

3,932,484.40 

5,401,197.68 
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,, � ,d, D 0,/ 
'll8�tl'l'IHl1111.:J'l!'l'lfflflty 

O'l'Ht1i1l�'l!tJ'�'J'I..!� 31 l!Jtllfl:II 2563 

'll'm,Jt1NMmh1il'W�l'W (�v11il111) 

l.Jtlfl111'U'l11M'YJ'l-l(½IJl!'Hl

l.Jtlfllff'W'l'lf'W U1)''VlTifl''Wtl

1wM('llllll'VJ'W)'il1nn'ilmrnt1�'YJ'W 

1M1('llllll'VJ'W)'il1nm1rM'YJ'W1j''l'lTI * 

1wm1111h('lll\ll'YJ'l-l)1t'Vln�·1n\lliu'i11m1'Wtl�'YJ'l-l ** 

mnmi1 t 'i'('ll1\ll'YJ'W)1)''V1TI�il'� 1:u1n\lliu'il1m1ut1�'YJ'W ** 

'i'1!Jl�(�1\ll'YJ'W)'illflfl'ilfl1'i'lJMVJ'W'lf�i'W 

:yt1fl1ff'WV1f-w61tV1ntlt1wtl 

tJ\ll'i'lff'l'W'l'l1�fl1'i'l1'1-J�fl1flf)jlltl�'\l'lll.JtlU'i'�fllll.Jl�lJl�lJ�fl1flf)j 

:yt1fi1iru'l'lf-w6"J'V1nut1wtl cvi'um'l'l) 

tJ\1111 ff 'l'I-J 'II l)� fl 1 i ']}'� l!J'j'JIJ � lll.Jfl fl lff'W 'l'l f-w U"J''Vlfi !l 'll il � !J'j � 1111-3 i'l (%)

tJ\ll'i'1ff'l'I-J'U!MrnJl�'i11flfll'i'fl-3'YJ'W'i'1lJ�lll.Jtlfl1ff'I-J'Vl'j'WU1j''VlTiti1111�!J'j�1111�U (%) 
CV I O QI d I � CV .K _..,,.lJ'1'i'1'il'1'1-J'IJlJ.:J'il1'1-J'l'I-JO'lliltl!JO'l�'WTH'I-Jfl'IJlJ�fl1'i''Jlll'IJ1!Jl�'I-Jfl-3'YJ'W 

1�1111�i'l�lll.Jtlfllff'I-J'l'l'j'WU1)''1'11l!l'llil�l:J'j�l1foi'J (%) *** 

" di ""' 'lllllJfll'WlJl\lllJ 

* fi1'W1il.l'il1fll11'W1'W11'U'll:l�IJ111'U1!JU'i1''l!l'llil�l:l'i'�1111�U 

2563 

10.1447 

0.0057 

(1.9202) 

(0.4048) 

(2.3193) 

7.8254 

(27.46) 

63,265 

2.29 

2.36 

280.44 

rl111fotliu1)'\ll 

iun 31 'JtllfllJ 

2562 

9.8363 

0.0104 

0.2326 

0.0654 

0.3084

10.1447 

3.27

77,574 

2.30

2.40

134.55

** 'll'v:yti�ll'l1'U'l!J�'i'l!J�1'Wll1'il l:UI \:l'W 1 u'l 'W'V1ff'1'11.:Jl;!J'lfl'Wfl11 fll'i'!U�!J'WUUti� 111lfl'i''llJ'l/lJ�'j11Jfll'ifl1 l 1111lJ'IJ1\ll'YJ'l-l

***

d,.,,. J, ' -:ti<:!! I .K I �J IQI QI 'ii 1 fl fll'i'tl � 'YJ 'W 'V1 I fl \ll 'IJ '1-J '1-J 'i�11 'l1� 1JI 'W 1M 'ii 1 fl'Jl'l�! 'lfl l'IJlJ� 'i' 1 fl fll 'i' 'Jlll'l/11:111 'W 'l l:lfl� 'YJ 'W 'W'I-J'IJ'W lJ �flll t1 'lllJ N'I-J N1'W 

'IJ ll�'ilfl 1\11 tl 1 \ll'IJ lJ �11 'W fl�'YJ 'W L 'W 'i'�1111�U 
� , � � .I � � ;t, � � v� lf � v a'I lf '" 11J'I-J1J'i"l:I.Jl�'Wr11fl'li'I-Jlfll'i' lltl�!�'Wtl�'YJ'l-l t'I-J\ll'l'il't\!t\!l t'JIM'I-J !!tl�fll'i''JllJ'IJ11JM'WM'YJ'WllllJ�!1J'I-J'jl!Jfll'i''lllJ11'i'lJ 

� , v � k�• ,. lf
i 

«� 
.. "' 

1 «� J/.., 'IJW!�'I-IM'l'J'Wlll:ll�U'l'l'ilH'JI� tm'llJMfll'i'JllJ \ll!JlJ'il't\!f\!1'1111:ltl'W11'i'llfl1'i'IJW \ll!JlJ'il'f)jf)jl'lllltl'I-J 

Ul'l'l 

2561 

11.4789 

(0.0744) 

(0.1882)

(1.3800) 

(1.6426) 

9.8363 

(15.58)

68,548 

2.30 

1.62 

370.20 

,J <::r. ,d_ QI CV 11) I �f.:! d CV d Ji. lfl ,J A: d CV d t I ,Ji d **** 'lllll.Jtl'l'll� fll'j !�'W'l'lfl1flf)jfl111'i'11�'l\ll 2560 1lJ'il'1lJ1'i'Ol1J'ifJ1J! 'Vll:llJ flllUll'W'l !\ll!'I-JlJ�'illfllJ'jl)lJ'j�!J�! 'ltllllt\!'lf'il''W fl'l111'W�il 

,:J ""' �I ' Ji ""' .J111Jw111,i 1�norn1111111�1-Jt1J'W'il''l'W11'1-J�'llll��ummu'W 

18 'l'H]ffiifll!J'W 2559 ��

31 'jtlltllJ 2560 ****

10.0000 

(0.0247) 

0.1775 

1.3261 

1.4789 

11.4789 

15.46

63,212

2.14

1.90

388.73
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" ' "

�, � .. Jc:f .e.t, .e.t, 4 .c::t .c::t 
flel<lfJ'IJl1Jvl'YITtHI' 11,imau1mI l'Y'lelfll':ill:IE.l<l'lff'I 

'tta-Jlm'ttl!J'lh:::nmN'lJfll':ii�u 
n1'tt½''I.Jui½ueyv11u� 31 l!Jmfla-J 2563 

2. 

.e.t, � d .c::::t.e! ..A  � ,c:::t  i:::l d QJ O QI O OImN'Vl 'WI iJ �'VI 1ft fl 1,,fon°1n 'lJft t'l"rn nTnmM •1rr1 ("ne1.:i'Vl'W") 'il � 'Yl�t'I.J e.J'Wt ilu nel.:J'Vl'W 1111 numu n.:i 1u fl w� m111 m1 mnu 
q q q 

QI 01 c1 w QI r1 J. 01 d .q ..:so � .c:::t 9J 

Mftn'Yl':i'Y'WUfl�\91fll\91'11ftnmVW ("n.ft.\91.") tllel'J'W'VI 18 'l"H]ff'ilnW'W 25591J'il1'W1'Wl.:J'W'l'J'W'il\9l'Vl�!'I.Jf.l'W 1,000 fll'W'I.Jl'VI 

(mj.:itilu 100 i,u11u1e.Jft.:J'l'J'W l,Jflri111u1e.JM'l'J'Wfl� 10 m'YI) u1ii'Vl11iin'Vlf'l"l6io�m1nel.:i'l'J'W 'Vll�hr iin\91 ('"IJ1'JJ'VI 
,l�f11':i") t�'W�,1\9lf11':in�.:i'l'J'W Uf1�1l'Wlfmn1.:irr"½el�Jrnl 'illfl� (:l.1'111'.li'W) t�'W'Wlf.J'Vl�ti'.ie.J'WM'W'Jf.lM'l'J'W 1�e.JiiTI'Wlfl1':i 

o .., all !II • I 'l' o' 
ni.:irn'l"l 'illn\91 (11'111'.li'W) !1JW;j�Uf1Nf11J':i� tf.l'b''W'IJel.:JfHM'l'J'W 

n el .:i 'l'J 'WI il'W nel .:J'l'J'W ':i'Jll Nflll u 'IJ'IJ 1iin 1'11 'W � fl�fl'J'W f11':i" .:J'l'J'W 1.h� til'YI tuiel�'W'H'W 1 f.Jft,:j 'l'J'W trn� 1iiii fll'H 'W � el 1� 
1 fl':i .:im1 nel.:i'l'J'Wii'W 1e.Juwm�'ilwt1u M'l'J'W 'Uel.:Jnel .:i'l'J'W 'l'Wl9lnft'11u 11.:i'l'J'W 19111m1�.:iMtl�.:i'l'J'W \91':i 1mrn11.:i11d 
t1u�,n 11u1e.JM'l'J'W'Uel.:Jnel.:i'l'J'W 11mf.:i'luMiin'Vlf'l"l6M1el'Vlt''l"l6nu�u 111elmrn1�elnNfl !\9le.J1n�ue11h.:i'l\9lel�1.:iM�.:i 

"9 I ll)Y d QI O "9 '19) d ,. .c:::t. 
... IQ.I QI I '11 'HJ'l1f1Welf.Jl.:J !�\91111'1'11:Tl'W nr1ru�mrnm':i n. fl. \91. f11'11'W �'11':iel '11fl11:i.Jt'l1'W 'Jfel'IJ !� e.Jnel.:J'l'J'W 'il�'l"l'ill':iW l1J':i'I.Jfl�fl'J'W 

'l QI QI rl I .. I 'l QI I t I 3/ ,::g 3/ I QI r1� .c::::t. 

mrn.:i'Vl'W 'W'HM'Vl':i'l"lf.JU\91ft�1J':i�til'YI 'Wfl�fl1'W\91.:JU\91':ielf.Jfl� 0 tl-:J':ielf.Jfl� 100 'IJel.:J:i.Jflfll'Vl':i'l"lf fft''Wfl'VITI'IJel.:Jnel.:J'YJ'W 
q cu 'I q 

n el<l'l'J'Wii'W 1e.J'IJ1e.J 1ii�1m1uif 'WNfl M �iie111u1e.Jft<l'l'J'W 

J V O � mw en 011 �i;i 'Yll<l'lJ fll':i t <l'W 

,:j'I.Jf11':i t1'W 'llel .:i nel<l'l'J'W ,i �'l'il�'W \9111l1J1\91':ijl'W f11':i':i1f.J.:J l'W '1'11'1 nm1'W ':i11J5.:im':i�fl11:i.J Ufl�U'W 1iJij'IJ1i'V11-:Jf11':i'Ut\J; 
�111� mfl''l �1 � e.Jflil11'lfli'l"l'Llt\Ji t�el 'l Mt�'W 1111911:1.111 ii nm':i'Llt!Ji�t' mel-:iJ1111 'IJel.:iiJ1 �mrr1 'VI v u el n'il1nd .:iu 
mniu 1�io\9l'l'i7�'W\9171l'l1 ii mnru'l'ltrn�iiJu'lJ'IJ�nTn'W \91 'l'W 1l1\91':iJ1'W f11':i'Llt\Jil'l'Ll'IJ� 106 tiel.:i "f11':i'Llt\Jirl111 tu 
.c::::t. do � ..=,, Y n 'il n 7':i'Vl\911t'W'W :g':in'ilt l'l'l"l1�\9ll'W f11':ifl.:J'l'J'W" 

.:iun m1'W '1Jel.:ine1-:i'l'J'W 1� 1l\9l'l'i7t ilum1n 1 vw trn�ii11i.J1m1u \91':iltil'W 'IJl'VI �.:im1 ,i�'l'i 1.:iunm1mi.:inrlrnilu 1 iJ191111 
1\9lf:J iJ 1� fl .:itf 'Uel .:i m11l\9l'l'i 111e.J.:i1u 'l u 111 �t 'Vlfl' ,1.:it!w �el m111fl�� 1n'll el.:J � 'eJl'W .:iu m1 t1'W � 1ii �'Wtfl miu m1111 'VI eJ 
nel.:J'l'J'W M ,i�'l'i1.:iunm1'Wl'l 'U'I.Ji11ll7B-:Jnt]ll �'W 1� mt ilfl'il1n.:ium1t1'W'il'U'I.Jillll71 'Vle.J 

n 11 iJ':i �n 1fl''l �1J1\91':i1i TU f11':i ':ilf.J<ll'W 'YI 1.:i f11':i t1'W � el el nu" �11 foil ':i .:i 'l M ii 

1J 1\91 ':ii l'W n 1':i':i W.:Jl'W 'VI 1-:Jf11':i t1'W � elel nu" �11 'j 'IJ iJ ':i-:J 'l 11 ii� i�11ii Nft'U-:J fl'IJ 'l � 'W ilif 'il 'il'U'W 
.. q q 

'l'W':i�'Wh-:iil nel-:!'l'J'W Mu 11J1\91':ijl'W f11':i':i 1f.l<ll'W'Yl1-:Jf11':it1'W'il 'U'I.JiJ ½'uili-:i (iJt'uiJi-:i 2561) Ufl�'Q'U'IJ'l11ii �-:iiiNfl 
'U-:Jfl'IJ'l,rrl,11½'rnum1t1'W�ii1el'IJ'Llt\Jit111'luM1el11ii.:i1u� 1 11m1r11125621J1\91':ijl'Wf11':i':ile.J-:Jl'W'Vmnm1mi-:inrl11 
l'l 91.., • I .., • I "" .., 'l !II""- Ji .,\ 'l !II""- ,Jf • "' ., "' , • I 'l' !\91':i'lJfl1':i1J':i'IJ1J1 .:JM':i el 'il\91 '111J'U'Wt'l"l el ! '11 llt'W el'l11t'Yl1! 'VW:IJ n'lJ1l1\91':ijl'W mnw.:i l'W'VI 1.:i f11':i 1-:J'W ':i �'1111.:JlJ ':i�I 'VI fl' ! � fJ 
fl1'W'll'lajtil'Wf11':ieln'IJ1e.JiMi\9ll'il'Wl�f.J1fl'IJTiiJiju1i'Vll-:Jnl':i'Ut\J;Ufl�f11':i'l1fo'W1ili)u1i'V1l-:!'Ut\Jifl'IJ�,r1J1\9l'jjl'W 
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3. 

.fl s:l:IJ 1\91 'J J TW fl l'J 'J 1 tN TW 'Vl 1 s:l fl l'J !�'kl 'R JJ'IJ 1 l'I :Jij \Pl s:l� 

lll\9l'Jil'klfll'J'J7cm'kl'V11s:lfll'Jl�'k!/ 

fl l'J � fl 11:IJ :IJ 1\91 'Ji l'kl fl l'J 'J lcls:l l'kl 'Vl ls:l fl l'J I� 'kl 

lJ1\9l'JJl'klfll'J'JlcJs:ll'kl'Vlls:lfll'Jl�'kl 'RJJ'I.Jl1 1 

lJ1\9l'JJl'klfll'J'JlcJs:ll'kl'V11s:lfll'Jl�'kl 'RJJ'I.Jl115 

fll'J�f111:1Jlll\9l'JJ1'klfll'J'Jlcls:ll'kl'Vlls:lfll'Jl�'kl 'RJJ'I.Jl122 

mM 

fll'J'WllJ1\9l'JJl'klfll'J'JlcJs:ll'kl'Vlls:lfll'Jl�'klm1�1il'kliis:i111fl 

'JlcJt�'il1flflillilll�'l'l7f1rnlrni
1

1 

' ' 91 
'illclrl1s:ll'l'kll 

" " � 

f)l'J'W 1lJ1\9l'JJl'kl f)l'j'j lcls:l1'kl'V11s:lf11'Jl�'kl \Pl s:lflci 11mii elUB tl'fi� 1:Jii Nftm�'Vl'I.Jelc!ls:llil'kl ftl'j�'ff lfl ty� els:l'I.Jf1l'Jl�'kl 'Uels:l flels:l'l'J'kl 

,,
fl l'J U 'J � fl 11'1'1 �II 'kl 1U�JJf1 'V1 ls:l JJ t1J 'lffill'I i' 'IJ fl el s:l 'l')'kl 'J 1:IJ II ft� fl el s:l 'l')'kl 'ffl'J el s:ll � cls:l 'lf'Y'I

1dwru� 26 TI'kl"Jlfl:IJ 2562 fl.ft.\91. M1ttm1m�'k!'lfel'I.Jll'kl1UBtl'fi'V11s:itl'ty'lf'ffll'li''I.Jflels:l'l'J'kl'J1:IJllft�flels:i 'l'J'kl'ff1'Jels:l 

ii cls:l'lf'Y'I �U'J�fllfl1 �1 �clfllllfl:IJ'IJ1'hl'Vl i�fll'JM'l'J'kl .fls:i 1 ttiieluBtl'fi f)'I.Js:j'I.Jfll'j l�'k!'ffll'li'melm � cJ�l 1mtl'ty'!f�li:1J 

1'kll'l1ell'lfts:l'J'kl� 1 :IJfl'Jlfl:IJ 2563 

fll'j'J�All�'k!M'\ll'kl 

,::::,,, Q.J 91 cl -==:,, Q.J r/9) 0 9/ ,::::,,, Q.J d. ,:::1,::::,,, a,,_61 ..::::,, 91 ,:::,,_ 
ls:l'kl M'\ll'kl 'il�'J'IJ'J l1J'klfl'kl'\ll'J'Y'I cJ�1cJ'ill'kl 1'kl \91'\.,I 'Vl'kl 'Uel'lls:l'kl M'\ll'kl ill 1'kl'\llflels:l'Vl'kl :1Jfl'\ll1i !'klls:l'kl fts:l'Vl'kl \9l'kl 'Vl'kl 'Uels:lls:l'kl fts:l'Vl'kl 

q 'll q q q q q q 

91 , 1/. ,::::,,,  I G}91• l '£,£ d • d.99llq9/ ,:S a,,_  t 
U'J �flel'IJ�"JcJ'j lcJ'il lcJ'lfells:l'kl fts:l'Vl'klllft�fll ! 'lf'illcJ ! � cJ\9l'J s:l'\lls:ifl'kl 'V1 flels:l'\ll'kl 'illcll'Y'lel ! l'I !�lll'lf s:lls:l'kl fts:l'\ll'kl'kl 'kl 

' ' ' 

"' "' ;,d d ,% 91 • "" 1 9 91 "" "' ,d. I 1 VI ftfl'Vl'J'Y'I cJ'\lll1J'kl \91 'Jlfll'Jl'l 'kl II fl� s:l �1 cll,Jft fll�\911i'J'JlJ ! � cl ! 'lf'Jlfl 1VI 'Jel el\91'J1Nft\91 el'I.Jll 'Vl'kl 'V11J'J �fllfl ! fl cJfllllfl:IJ 
,, . 

\91ftlfl\91'J1fll'JVl'W t'\llcJ ill 'J'kll11fli'lll�'klfts:l'l'J'kl 

,, . 
fl el s:l'l'J'kl 1 �n1 lfl l'l'J'kl Ill fl i 1V1 ii w 1 u fll'J n 7VI 'kl fllJ ftA7�fi 1in :1J 'U el s:i\9111mm i'l 'i1 s:iiiel l�fl rn f17l'l 'kl fl fl lcJ 1 u 90 

'J} ' • ' 'J} 91 

-f u i! 'IJ Ill s:i11�1'k! vi M VJ'klll ft� 1:Jii11 el'kl t 'U fll'J� elO 1�1i'i ell,! ft A 1�fi 1in:1J 'Uos:i \9111mrni'l i! 'kl 1:J11\91 fl� 1-:i 'ii 1m 1r11 

'l'J'kl Ill fl i 1V1 ii 1 cJo 1hs:i I ilu fin� rl1i ty 

n1 t 1V110 'Ulfl'Vl'kl fl'VlTI� vs:i 1:Jinfl�'kl 'ii lflfll1ui''IJ:1JftA l'UO s:i1�u ft s:l'Vl'kl 1 ft1i!u llftfl 7cJf11i'J'J:IJ 'ii d'IJ!1 u s:i'I.Jn1 t 1'U lfl'\ll'kl ru 
q q 'll q 'll q 'll q 

1'kll11fli'lll�'klfts:l'l'J'kl 

'Jlfll'\ll'kl 'UO s:ll�'kl fts:l'Vl'kl� 'illl'l'W lcJ 1 rn111m � clths:it-1 ll'llJ fl 
' ' 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 22



., 31 IIJ31 
1931

, f11'j'j'l.J';j'j1f.J !�Ui;l�'fll l'lf'il1f.J 

Cl QI QI 9/�I llJ 9J01 IQJ d I .c:::tQ ,o::::,,,d llJ 9/0J 1,:i'Wil'W Ni;l'j'l.J';j'lJi I lJ'W ';j w 1 �u 'llumu 'Ylth � mrr'il 1mrn�:1Jff'Yl'fi'YI 'il� 1�m 
llJ 91 ,:_ � �I llJ 91 " 9J ,- o � .,::g 01 d 91 ,=:rt, ';i W !��Vfll'lJ f.JtHH1J'W';i1f.J !\?11<!1:IJl f1fil"l'lrM'fl1,:J I �f.J'fll'W .:Jf:l.:JV\<l';i1Ni;ll<JV'!Jll'Yl'W'YIU'\11'1';i .:J 

'Lit1Jiri1wiiuul;l�ff1'Wl;l�l,jl;l�11<1';i7ffl';i'Htli�'ii1Mil1v1<11:1Jin'ei'�n�vmflv�ui'il1.:i �wv��i�'ii1Mil1vtluff�.:i1rlu 
';i1f.Jf11nH''lJ'l.l1.:in'lJ�VfllUf.Ji''lJ 

I l3i !I) I QI 9J ii 9J m 1 'lf'il7f.l'j'lJ11<17:IJlf1tu"l'ltMm.:i 

n11rn1V'll1�'l'J'W'il1nf11';i'ii1'HU1f.Jl�'WM'l'J'Wi''Uf1rlm1v1�'H1v�11.ft'ii1v ru 1'W�'ii1'HU1f.Jl�'Wi;l,:f'l'J'W 

fll'j 1 ..rt�j;jf.l�'W 'illrn�mnh�mrumrn1.:i<LJrui 

1u nwo�'l'i1.:i'llnm�u M1rlu "ltl�1:1J'Hiinm';i'Lit1.1i�i'mv.:il'f 1 itl N7f.l'll1m';j�v.:i H'�M�il 'iltti;l�fll'j'LJ'j�mru fll'j 
u • 

,._f 
.J. .c:::t I O Q d d 9) QI Q QI rl �,=:rt, llJ 31 I 61 9/ I ,=:rt, 91 'Hi;l1f.JlJ';j�f11';j 'lf.:J:IJNl;lm�'Yl'lJ�V'il1'W1'Wl.:J'W'Yltnf.l1'UV.:Jn'lJff'W'\fl';i'\IW 'H'Wff'W ';ilf.J I� fl1 !'lf'illf.J trn�f11:ittl\?ltNf.J'1JV:IJi;l 
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9 31 .. .. • I 9 a, 0 
.. 
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• I"' • I f11';j i'lf�M'l"l'W mrn�f11';j1J';j�:1J1tuf11';i i'Wfll';i 'il\?l'Yl1.:J'lJf11'jt.:J'W 'il� 1\?lrnmrn'll'Yl1'W vv1.:i�mu v.:i f11';j1J'j'lJ1J';j�:1J1tufl1'j 
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(535,706.45) 

1,517,056.16 

(1,960,956.63) 

(979,606.92) 

' ..::t. Q.I t .c::I ii ,.I c;' d ' -Cl e:s. 
5. fll1i1';iill'l-ltll.J01';i'llP!Ol';i rll1i';i';iill'l-ltll.J��!laNa1J';j� !tl'lt'l-l lli;l�fll'.li';i';il.Jl'l-ltlil'l-lltl'Yl�t'.Utl'I-I
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(3,458,051.45) 

l "' a, fll'jj';j';j:IJ!'I.Jl:l:IJf11';j'i}\?Jf11';j 
, "' 31 • I 'i" a' flT!i';i';i:IJ!'I.Jl:l:IJ��t!i;lNi;l1J';i� 1f.J'lf'W 
l "' "' fl1Ji'j';i:IJ!'I.Jf.J:IJ'W1f.J'Yl�t'lJf.J'W 

ilitii'W 3.21 �vu 'lJV.:Jl,ji;l�l'Yli''l"IVff'Wey'Yln'UV·:lnV.:J'l'J'W 

"llitn'W 0.107 �VU 'UV.:Jl,jl;l�lff'W'Ylf'l"IVey'Yln'lJV,:JnV,:J')IJ'W 

11.itii'W 0.1284 �vtl 'U6.:Jl,ji;l�1ff'W'Yli''l"lvey'Yli'lrn.:inv.:J')IJ'W 
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6. !�t!Nlf)'.li'Wlfll1

1i'Wl'i'111 

li'Wl'i'll'Hll'.ll'Vl'Y'l �lfl\91 (t1'111'li'W) 

1i'Wl'i'111!'J 1el'U �lfl\91 (t1'111'li'W) 
SJ 

'J1t111'W Nlf)Ji'W l'i'll'J 

' ' 
A V A  .el.et 'JI V 

'I.Jl'Vl 

2563 

1,091,513.00 

1,091,513.00 

2562 

4,260,699.12 

1,140,498.56 

5,401,197.68 

� 
51w:i1\91elm'UcJ (%) 

2563 

0.125 

2562 

0.375 

0.75 

7. 1ltlfll1'.ll1f filf)1Jf)'iJf)WYl!ntl1'1Jel�f)'kl

8. 

'l u 'jg;'l'l 11-:iil flel-'.l'VJ'Wl'h lcJflWJF ii 'il'J g;'!'l 11-:i nu �ri1is1tJ1 fl'IJ'IJ1rf 'Vl 11\91 fll"J II ft g; ii 'ilfll"J iu �-:i � �� elli'WII ft g;f'l'l � el mrnm"J
' � ' 
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q eJ q q 

2563 

..::::,, Q./ QI QI ,lo., .:::,,, 0 Q) 

mrd'Vl'l'lftfl'Vl'JVW'il\91fll'Jflel-'.l'VJ'W 'Vllfti1' 'illfl\91 

'I.Jl'Vl 

2562 'W 1cJ'I.Jl!'Jfll'Jf11'1'l'W\91'Jl'i'll 
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q q 0 

.:::,,, QI Q/ Q.I r/a., A o QI 

mrd'Vl'l'lftfl'Vl'J'Y'l!'J'il\91fll'Jflel-'.l'VJ'W 'Vllftfl 'illfl\91 

I ,::;:\ Q/ 9) I 

'i'llli 'J ml 'W !'Jtl fll'J 'iJ \91 fll'J 'i'll-'.l 'il lcJ 

' ., 
i/ .et v  � A 
'110 ii t'I !nt.11n1Jfl11910 'llltll � 'kl t'I � 'l'l'kl � . 

'I.Jl'Vl 
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2562 

141,859.06 

.:::,,, 91 �I o ..:::i 31 i ..::::,, f!I Q/  91 �I 91 Im 177.72 ftl'W'lJl'Vl (1J 2562: 'ill'W1'Wl-'.l'W 106.77 ftl'W'lJl'Vl) 1\91cJ'i'l\91!1J'Wel�'Jl'JelcJftg; 259.67 (1J 2562: 'JelcJftg; 

140. 77) �ell.;Jft�lfl'W'Vlf 'Y'l6'lJ'Vllitl1m �cJ'Jg;'l'l'Jl-'.liJ 

lJJ 1,:::1 d. A d d Q/ 'f � d O lJJ ,:!:{ 

flel-'.l'Vl'W !tltl'W 1cJ'IJ1cJ'VI 'i) g;1.h g; flel'IJJi'jfl'j'j tl�'Jlfll'J'Vl 1-'.l fll'j 1-'.l'W 'W elM'IJ\91 ft'Vllll'W �'j lfll'j el'W 'Y'l'W lil'Y'l el fll'j lfl-'.J fl1 ! 'j'l'l 'j el 
q q q q 
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fll'jfll
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r/ 

;J) 9) ;J) r/ cl ,/ 
l'W el-'.l 'il lflfl'W 'Vl f 'Y'l !'JII ftg;'l'l'W fl'W 'Vll-'.lfl l'J 11u 'ff1'W 1 'l'l ill 11 \91 el ci'l 'W 'i.l"J g;1flm g; c)g;ft'W � fl'l-1-:Jft'W 'Vlf 'Y'l !'J'ff1'W l 'l'l rut ll'W'l'l � fl'Vlf 'Y'l cJ 

0 SJ 0 

I r 'JI ;J) I 

'l u mrnl91' el-'.lfll'J 'U el-'.l�ft 7\91'Vl 11 fl\91-'.ltl ft� 1cJ�1i'J'J t11 \91 cJ� el� 1m 7'i'l 7'Vl'liel 'U lcJfl'W 1 u �ft 7\91 i-:it! u fl el-'.l'Vl'Wl iel11t1ft � 1� 1t1 
'll q q 'll 

'IJW ;'U el-'.l ft'W 'VI f 'Y'l 611 ft g;'l'l tl fl'W 'VI 1-'.l fl l'J i1u i-:i fl ci 11 � -'.j II fl\91-'.l ti ft� 11:J II� fl� 1-'.l 'i) lfltl ft� 1 !'J� Jj'j 'Jtl el ci1-:i �fll'j g; ftli'l ru 
e, 'll 'll q f!J 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

62,284,285.00     98.45

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 1,093,135.00          1.73        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 4,629,625.00          7.32        

อาหารและเครือ่งดื่ม

บริษทั เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 2,311,320.00          3.65        

ทรพัยากร

พลังงานและสาธารณปูโภค

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 2,313,225.00          3.66        

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 4,737,475.00          7.49        

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,202,800.00          1.90        

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 1,267,875.00          2.00        

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 3,283,500.00          5.19        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษทั เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 3,389,630.00          5.36        

ธุรกิจการเงนิ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 4,136,550.00          6.54        

บริษทั เมืองไทย แคปปติอล จ ากัด (มหาชน) 1,303,050.00          2.06        

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 5,375,700.00          8.50        

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 1,859,000.00          2.94        

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ายตุิธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายตุิธรรม %NAV

บรกิาร

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5,056,120.00          7.99        

บริษทั พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 1,768,550.00          2.80        

บรกิารเฉพาะกิจ

บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 348,100.00             0.55        

พาณชิย์

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 2,078,680.00          3.29        

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 4,461,250.00          7.05        

บริษทั เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 4,190,850.00          6.62        

สินค้าอุปโภคบรโิภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 3,339,750.00          5.28        

อสังหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 677,950.00             1.07        

บริษทั ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,129,968.00          1.79        

พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

บริษทั เดอะ แพลทนิัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2,294,922.00          3.63        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั 

ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2

35,260.00               0.06        

สินทรัพยอ่ื์นหรือหนี สินอ่ืน 980,375.38         1.55      

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 63,264,660.38     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -                 -                 

พนัธบตัร หรือ ตราสารแหง่หนี้ที่กองทนุเพื่อการฟื้นฟแูละพฒันา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 1,093,135.00    1.73               

เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ค) ตราสารที่มีบริษทัที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง -                 -                 

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากวา่อันดับที่สามารถลงทนุได้ -                 -                 

(investment grade)  หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                1,093,135.00    ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงนิลงทนุขั นสูงต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทนุที่บรษัิทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทนุส้าหรบักลุ่มตราสาร ตาม (ง) เทา่กับ

 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแหง่หนี  เงนิฝาก หรอืตราสารก่ึงหนี ก่ึงทนุที่กองทนุลงทนุหรอืมีไว้เปน็

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า

ที่ตราไว้
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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แบบแสดงค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,463.38 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 21.59 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 45.04 0.07

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 36.10 0.05

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด (Total Fund's Direct Expenses)** 1,566.11 2.29

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากกองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษเีงินได้จากการ

     ลงทนุในตราสารหนี้
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อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

PTR   = MIN(มูลค่าทีต่่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนั)

PTR   = 81,927,060.09    

68,440,977.93    

PTR   = 1.20

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เปน็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้้ลงทนุทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ ดังนั้น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเปน็ทรัพย์สิน

ประเภทที่สามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เปน็ต้น 

ยกเวน้ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทนุ ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 41,912.52            15.38%

2 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  31,921.12            11.71%

3 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั  28,114.13            10.32%

4 บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  27,889.58            10.23%

5 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  26,972.79            9.90%

6 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 20,291.36            7.45%

7 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน)** 20,090.33            7.37%

8 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)  19,657.48            7.21%

9 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  13,373.56            4.91%

10 บริษัทหลักทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 8,878.95              3.26%

11 อื่นๆ 33,436.06            12.26%

272,537.88         100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

รวม*

** บริษทัหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนชื่อเปน็ บริษทัหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อ KKPS ต้ังแต่วนัที่  18 สิงหาคม 2563 เปน็ต้นไป
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บรกิารบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อยอ่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์

การรับบทวจิัย

รวมทั งขอ้มลู

ขา่วสารอ่ืน ๆ

จัดสมัมนา/

 จัดเยี่ยมชมบริษัท

การไดร้ับสทิธใิน

การจองหุ้น

การไดร้ับระบบ

ขอ้มลูราคาซื อขาย

หลกัทรัพย์

ASP บล. เอเชยี พลัส จ ากดั / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากดั / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั / /
MBKET บล. เมยแ์บงค์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย ์จ ากดั / / /
TISCO บล. ทิสโก ้จ ากดั / /
TNS บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) / / /
UOBKH บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / /

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึง

ลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ KKPS 

ต้ังแต่วันที่  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 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 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

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 ปตท. จ ำกดั (มหำชน) PTT 1 1 9 0 0 -

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

10 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

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

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

13 สำมญั บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

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

14 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

15 สำมญั บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BEM 1 1 12 0 0 -

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

17 สำมญั บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) SAWAD 1 1 16 0 0 -

18 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

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

20 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 
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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 
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