
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TALIS FLEXIBLE RETIREMENT MUTUAL FUND (TLFLEXRMF) 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 



สารบัญ 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) 

นโยบายการลงทุน 1 

สาส์นจากบริษัทจัดการ 2 

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ 3 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 6 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 8 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 9 

งบกำไรขาดทุน 11 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 12 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 14 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 15 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม 18 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 19 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 20 

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 21 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธอิอกเสียง 21 



กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) 
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) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (Efficient portfolio management)* เช่น 

การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร  / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 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) เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื ่อบริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) ของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤติไปได้ และสามารถกลับไปเติบโต

ได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่สภาพคล่องในระบบการเงินยังมีอยู่สูงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ใน

ระดับต่ำมาก นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มจะตกลงสู่จุดต่ำสุดในปี 2563 และมี

แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการเช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้

ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว แม้ว่าระยะสั้น ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจากความกังวลในผลกระทบจากปัญหา 

COVID-19 บ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดี เพราะเชื่อว่าการลงทุน

ในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี

ได้ในระยะยาว 

ณ วันที ่ 30 เมษายน 2564 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ ้ล เพื ่อการเลี ้ยงชีพ  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

89,650,568.03 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8639 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนเพิ่มข้ึน 38.83% และ

อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มข้ึน 8.65% 

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 

การระบาดของ COVID-19 สร้างความตื่นตระหนกและกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จาก

การที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทำให้หลายประเทศหลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิด

เมือง (Lockdown) และจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งการ 

Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง

ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นก็เริ่มมี

แนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ด้วยสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้ ยัง

มีความคาดหวังการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่คาดว่าจะมีการพัฒนาสำเร็จและมีการอนุมัติการใช้อย่างเร่งด่วนภายใน

สิ้นปี 2563 และจะเริ่มทยอยกระจายการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเริ่มเข้าสู่

ภาวะการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ยังทำให้เกิดแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบ

ใหม่ (New Normal) เช่น การประชุมทางไกลที่บ่อยขึ้น การทำงานและใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทที่ได้

ประโยชน์จาก New Normal นี้มีผลประกอบที่เติบโตสูงสวนกระแสการตกต่ำของเศรษฐกิจ รวมทั้งบริษัทที่สามารถ

ปรับตัวได้ดีหลังเกิดวิกฤติก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเศรษฐกิจ โดยรวมจะยังไม่สามารถเติบโตได้มากนัก  

ดังนั้น การที่ราคาหุ้นตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นการตกต่ำที่สุด และเป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวที่จะเข้า

ลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการดี หรือลงทุนเพื่อรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท    

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากอีกครั้ง หลังจากการประกาศความสำเร็จ

ของการพัฒนาวัคซีนของ Pfizer ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวแรกของโลก ทำให้ความคาดหวังการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในปี 2564 มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ

คนใหม่ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจที่ประเมินทิศทางได้ลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นมา

ในยุคประธานาธินดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าการค้าการลงทุนของโลกจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมี

การปรับตัวขึ้นมากจนแตะระดับ $70 ต่อบาร์เรล จากการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันตามเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ 

OPEC ยังคงควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่ 

แม้ว่าในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา จะเกิดการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทย และรอบ

หลังนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าในรอบครึ่งแรกของปี 2563 มาก แต่ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงเหมือน

ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าในที่สุดแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ จาก
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การกระจายวัคซีนที่เพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ และเศรษฐกิจยั งมีแนวโน้มฟื้นตัว เช่นเดียวกับการเกิดระบาดรอบสองของ 

COVID-19 ในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น

อย่างน้อย 2 ปี หลังจากที ่หดตัวลงมากในปี 2563 โดยในปี 2564 การฟื ้นตัวหลักจะเป็นจาก ภาคเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและการส่งออก ในขณะที่ปี 2565 จะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว ทำให้เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทย

น่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 2 ปีนี้  โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเป็นหลัก 

 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน

นโยบายการเงิน กล่าวคือยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และพร้อมที่จะใช้นโยบายการเงินทุกรูปแบบควบคู่ไป

กับนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการระบาดของ COVID-19 ที่กระทบ

ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อ โดยการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เดือน

เมษายน 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% และคง

วงเงินซื้อสินทรัพย์ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนตามเดิม แม้ว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้นชัดเจน แต่การจ้างงานยัง

ไม่กลับสู่ภาวะปกติ อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานยังต่ำที่  61.5% เทียบกับช่วงก่อนหน้าวิกฤติที ่ 63.3% 

โดยเฉพาะภาคบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 แรงงานบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าตลาดได้ อีกทั้ง

ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสปัจจุบันมีเพียง 28% ของประชากร จึงยังไม่เพียงพอต่อการเกิดภูมิคุ้มกับหมู่ ทำ

ให้คาดการณ์ว่า FED จะรอจนกว่าความเสี่ยงที่ COVID-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้งหมดไปก่อน จึงจะพิจารณาลด

การผ่อนคลายนโยบายการเงิน 

ทางด้านการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง

ดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินที่มีจำกัด  คณะกรรมการ

ประเมินว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้าลงและฟื้นตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากการระบาดของไวรัสรอบที่ 3 

กระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวดีตามการฟื้น

ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ฐานะการเงินของครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น ธปท. 

จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม ด้วยการลดภาระหนี้และเพิ่มรายได้เพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้น อีกทั้ง

ผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว ด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้น

ตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยติดตามการระบาดของไวรัสระลอกที่ 3 ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีน การเปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยว ความเปราะบางของตลาดแรงงาน และความเพียงพอของนโยบายการคลังการเงิน 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบ 6 เดือน เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วง

ปลายปี 2563 ปรับลดลงมามาก แม้ว ่านักลงทุนต่างชาติจะเริ ่มกลับมาขายสุทธิในเดือนธันวาคม โดยอัตรา
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ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นทั้งในตลาดแรกและตลาดรองปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจาก

การคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง 

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่กลับมารุนแรงขึ้นในไทยและในอีกหลายประเทศ ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โลกมีความไม่แน่นอน 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เส้นอัตราผลตอบแทนของไทยกลับปรับชันขึ้นในรูปแบบ Bear-

Steepening โดยในรอบบัญชี 6 เดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุน้อยกว่า 3 ปีปรับลดลง 6-18 

Bps จากมุมมองของนักลงทุนสถาบันว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำ แนวโน้มธนาคารกลางหลายประเทศ

ยังคงรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปอีกระยะเวลาหนึ่ง  และความต้องการลดความเสี่ยงของการถือครอง

พันธบัตรอายุยาว ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทนกลับปรับขึ้น 

40-68 Bps ตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ และความกังวลปริมาณพันธบัตรระยะยาว

ที่จะเสนอขายเนื่องจากความเสี่ยงที่รัฐบาลจะมีภาระใช้จ่ายมากกว่าที่คาด ทางด้านปริมาณการซื้อขายพันธบัตร

รัฐบาลของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นปี 2563 มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลรวม 8.57 แสนล้านบาท ลดลงจากปีกอ่น

หน้าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดการถือครอง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น

8.83 แสนล้านบาท
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 

(18 พ.ย. 59)
TLFLEXRMF 23.66 20.24 38.82 41.39 -0.80 N/A N/A 1.88 

Benchmark2 5.48 4.76 16.80 13.00 1.20 N/A N/A 3.89 
ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน 

16.09 16.34 17.29 18.09 20.09 N/A N/A 17.35 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

6.85 6.11 9.43 8.80 9.78 N/A N/A 8.32 

หมายเหตุ:  1เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 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 

1.24%

16.43%

-21.46%

5.01%
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559
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บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 85,173,922.00
 (ราคาทุน วันท่ี 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 73,880,467.26 บาท )

3,361,542.87

553,779.67
897,827.70

รวมสินทรัพย์ 89,987,072.24
หน้ีสิน

148,285.17
4,102.85

156,592.06
2,309.75
5,480.71

13,884.51
หน้ีสินอ่ืน 5,849.16

รวมหน้ีสิน 336,504.21
สินทรัพย์สุทธิ 89,650,568.03
สินทรัพย์สุทธิ:

82,521,182.95

1,528,733.91
5,600,651.17

สินทรัพย์สุทธิ 89,650,568.03

10.8639
8,252,118.2771

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน*
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีจากการลงทุน

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย
จากการขายเงินลงทุน

เจ้าหน้ีจากการลงทุน
จากการซ้ือเงินลงทุน
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย)

ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการด าเนินงาน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4,303,350.00 5.05

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 589,500         4,303,350.00 5.05
อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,881,500.00 3.38

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 56,500           2,881,500.00 3.38
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9,626,275.00 11.30

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 107,300         4,372,475.00 5.13
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จ ากัด (มหาชน) 318,000         2,639,400.00 3.10
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 81,700           2,614,400.00 3.07

ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค 6,988,492.00 8.21

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 168,600         627,192.00 0.74
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 105,200         4,497,300.00 5.28
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 46,600           1,864,000.00 2.19

ธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์ 18,265,725.00 21.45

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 29,400           1,073,100.00 1.26
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 124,600         5,607,000.00 6.58
บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 85,300           7,101,225.00 8.34
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 20,200           4,484,400.00 5.27

ธนาคาร 6,160,050.00 7.23
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 50,700           6,160,050.00 7.23

บริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 6,356,770.00 7.46

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 525,000         4,200,000.00 4.93
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 280,100         2,156,770.00 2.53

พาณิชย์ 10,652,500.00 12.51
บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 73,000           5,383,750.00 6.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 84,300           5,268,750.00 6.19

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

ช่ือหลักทรัพย์ จ านวนหน่วย

#
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 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มูลค่าเงินลงทุน
ช่ือหลักทรัพย์ จ านวนหน่วย

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 2,699,520.00 3.17
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 140,600         2,699,520.00 3.17

สินค้าอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1,996,800.00 2.34

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 41,600           1,996,800.00 2.34
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภค 2,956,550.00 3.47

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) 203,900         2,956,550.00 3.47

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8,313,190.00 9.76

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 111,000         5,799,750.00 6.81
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 273,200         2,513,440.00 2.95

วัสดุก่อสร้าง 3,973,200.00 4.66

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 8,600             3,973,200.00 4.66

รวมหุ้นสามัญ 85,173,922.00 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 73,880,467.26 บาท) 85,173,922.00    100.00           

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

#
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บาท
รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 817,139.30
รายได้ดอกเบ้ีย 3,524.08

รวมรายได้ 820,663.38
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 843,384.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12,439.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 29,518.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 13,884.51
ค่านายหน้า 223,915.63
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,100.00

รวมค่าใช้จ่าย 1,124,242.96
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (303,579.58)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 9,143,567.00                 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังส้ิน 16,534,206.96

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน 25,677,773.96
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 25,374,194.38

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ*
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันท่ี  30 เมษายน 2564

ของตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน

88,538,199.74    98.76

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 3,364,277.74       3.75       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 4,303,350.00       4.80       

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2,881,500.00       3.21       

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 4,497,300.00       5.02       

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,864,000.00       2.08       

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 627,192.00          0.70       

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 4,372,475.00       4.88       

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จ ากัด (มหาชน) 2,639,400.00       2.94       

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 2,614,400.00       2.92       

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 1,073,100.00       1.20       

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 5,607,000.00       6.25       

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 7,101,225.00       7.92       

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 4,484,400.00       5.00       

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 6,160,050.00       6.87       

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 4,200,000.00       4.68       

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 2,156,770.00       2.41       

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 5,383,750.00       6.01       

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 5,268,750.00       5.88       

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 2,699,520.00       3.01       

สินค้าอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 1,996,800.00       2.23       

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) 2,956,550.00       3.30       

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 5,799,750.00       6.47       

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 2,513,440.00       2.80       

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 3,973,200.00       4.43       

สินทรัพย์อ่ืนหรือหน้ีสินอ่ืน 1,112,368.29      1.24      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 89,650,568.03    100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 เมษายน 2564

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) -                -                 

(ข) 3,364,277.74  3.75               

(ค) -                -                 

(ง) -                -                 

ตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                3,364,277.74  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตัว

กลุ่มของตราสาร

ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส าหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก าหนด

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 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 843.38 1.06 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 12.44 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 29.52 0.04 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 14.98 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 900.32 1.14 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

 ลงทุนในตราสารหน้ี

#
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )

       AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 63,568,473.87     
79,534,280.84     

PTR   = 0.80

 หมายเหตุ : ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและสะท้อน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีสามารถมี

การซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC 

derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 18



ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าท้ังหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 25,555.06            12.21%

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  23,060.75            11.02%

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  22,560.00            10.78%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  16,774.55            8.02%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 16,177.48            7.73%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  14,855.67            7.10%

7 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  14,436.99            6.90%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  13,989.15            6.68%

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  12,088.00            5.78%

10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  11,291.51            5.40%

11 อ่ืนๆ 38,477.85            18.38%

209,267.01         100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

รวม*

#
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมท้ังข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน

การจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซ้ือขาย

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) / / / /
KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร 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

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึงลูกค้า

สามารถขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี www.talisam.co.th
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

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

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th 
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