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กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล 

TALIS FLEXIBLE FUND : TLFLEX 

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก 

หนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน รวมทั้งใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาปรับสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละ

ประเภทในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพตลาดในแตละขณะ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุน

ในสัญญาซื ้อขายลวงหนาเพื่อลดความเสี ่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื ้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เชน การทำสญัญาสวอป และหรือสญัญา

ฟอรเวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุน

สามัญ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา 

(Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถ

ลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

และตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย (Unlisted Securities) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ไดเมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุญาตใหเร่ิมประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำสงรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของกองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มายังผูถือหนวยลงทนุทุก

ทาน 

แมวาภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปญหาการระบาดของ 

COVID-19 แตจากการที่รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยไดพยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากปญหาดังกลาว เพื่อใหประเทศสามารถเดินหนาผานพนวิกฤติไปได และสามารถกลับไปเติบโต

ไดเมื่อปญหา COVID-19 ผานพนไป และจากการที่สภาพคลองในระบบการเงินยังมีอยูสูงและอัตราดอกเบี้ยอยูใน

ระดับต่ำมาก นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมจะตกลงสูจุดต่ำสุดในป 2563 และมี

แนวโนมฟนตัวตอเนื่องในป 2564 เปนตนไป บริษทัฯ เชื่อวาในภาวการณเชนนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให

ผลตอบแทนที่ดีไดในระยะยาว แมวาระยะสั้น ตลาดหุนจะมีความผันผวนจากความกังวลในผลกระทบจากปญหา 

COVID-19 บาง ทั้งนี้ เพื่อสรางผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ใชกลยุทธการ

เลือกหลักทรัพยเปนรายตัว โดยเนนการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตดี เพราะเชื่อวาการลงทุนในหลักทรัพยที่

มีการเติบโตดี จะทำใหราคาหุนมีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนได ซึ่งจะสงผลใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีไดในระยะยาว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 164,846,631.54 บาท 

มูลคาหนวยลงทุน 10.6717 บาท โดยในรอบปบัญชมีีอัตราการเติบโต 33.33% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแตจัดตั้ง

กองทุน 6.72% 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่เชื่อมั่นและใหความไววางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนดวยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใตกฎระเบียบตาง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ

ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานเปนสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปดทาลิส 

เฟล็กซิเบิ้ล 

 

ภาวะตลาดหุน 

หลังจากที่ตลาดหุนทั่วโลกตกต่ำอยางรุนแรงจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงไตรมาส

แรกของป 2563 ตลาดหุนก็เร่ิมมีแนวโนมฟนตัวข้ึน ดวยสภาพคลองในระบบการเงินที่มีอยูสูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่

อยูในระดับต่ำมาก รวมถึงการคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจหลังการทยอยลดมาตรการ Lockdown  โดยเฉพาะ

เมื่อมีการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไดสำเร็จในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเร่ิมทยอยกระจายการฉีดวัคซีนไดตลอด

ทั้งป 2564 ทำใหเศรษฐกิจของโลกเริ่มเขาสูภาวะการฟนตัวอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ปญหาการระบาดของ 

COVID-19 ยังทำใหเกิดแนวโนมการใชชีวิตแบบใหม (New Normal) เชน การประชุมทางไกลที่บอยขึ้น การทำงาน

และใชชีวิตในบานมากขึ้น ทำใหบริษัทที่ไดประโยชนจาก New Normal นี้มีผลประกอบที่เติบโตสูงสวนกระแสการ

ตกต่ำของเศรษฐกิจ รวมทั้งบริษัทที่สามารถปรับตัวไดดีหลังเกิดวิกฤติก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว แมวาเศรษฐกิจ

โดยรวมจะยังไมสามารถเติบโตไดมากนัก  ดังนั้น การที่ราคาหุนตกต่ำในชวงที่ผานมานาจะเปนการตกต่ำที่สุด และ

เปนโอกาสของนักลงทุนระยะยาวที่จะเขาลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการดี หรือลงทุนเพื่อรอการฟนตัวของ

เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท    

ตลาดหุนไทยมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตการประกาศความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนของ Pfizer 

ซึ่งเปนวัคซีนปองกัน COVID-19 ตัวแรกของโลกในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดวยความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจ

ในป 2564 เนื่องจากไทยมีการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ตลอดทั้งป 2563 ไดดีมาก นอกจากนี้ การที่นายโจ 

ไบเดน ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม ทำใหนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่

ประเมินทิศทางไดลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเปนมาในยุคประธานาธินดีโดนัลด ทรัมป และเชื่อวาการคาการลงทุนของ

โลกจะมีการฟนตัวไดดีข้ึน ซึ่งทำใหราคาน้ำมันมีการปรับตัวอยางตอเนื่อง จากการฟนตัวของความตองการน้ำมันตาม

เศรษฐกิจโลก ในขณะที่ OPEC ยังคงควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯยังไมสามารถกลับมา

ผลิตไดเต็มที่  

อยางไรก็ตาม ตั้งแตชวงกลางไตรมาสที่ 2 ป 2564 ประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะวิกฤติจากการระบาดของ 

COVID-19 สายพันธุเดลตา ที่มีการติดเชื้อรวดเร็วกวาสายพันธุดั้งเดิมและการฉีดวัคซีนของไทยยังคอยขางนอย จนทำ

ใหผูติดเชื้อไตระดับอยางรวดเร็วจนมีผูติดเชื้อสะสมกวา 2 ลานคน และเสียชีวิตมากกวา 20,000 คน ซึ่งทำใหรัฐบาล

ตองออกมาตรการ Lockdown ในหลายจังหวัดที่มีการระบาดหนัก และระดมฉีดวัคซีนเพิ่มข้ึน ซึ่งการระบาดรอบใหม

ของ COVID-19 ทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2564 และทำใหคาดการณวาอัตราการ

เติบโตของ GDP ในป 2564 จะเหลือเพียงประมาณ 1% ซึ่งทำใหตลาดหุนมีการปรับฐาน และมีการขายหุนในกลุม

สถาบันการเงินและกลุมที่จะไดประโยชนจาก Reopen Economy ออกมามาก แตเมื่อการระบาดของ COVID-19 
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รอบใหมเริ่มมีการควบคุมได โดยจำนวนผูติดเชื้อรายวันเริ่มนอยกวาจำนวนผูหายปวยรายวัน นักลงทุนก็เริ่มกลับเขา

มาลงทุนในตลาดหุนอีกครั้ง โดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติที่กลับมามียอดซื้อสุทธิตอเนื่องตั้งแตกลางไตรมาสที่ 3 จาก

ความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป    

บลจ.ทาลิส เชื่อวาเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตไดอยางโดดเดน

ตอเนื่องอีกอยางนอย 2-3 ป หลังจากที่หดตัวลงมากในป 2563 และป 2564 ยังฟนตัวไดนอยจากการระบาดของ 

COVID-19 รอบใหม โดยการฟนตัวในระยะแรกจะมาจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและการสงออก ในขณะที่

ระยะเวลาถัดไปจะเปนการผลักดันจากภาคการทองเที่ยว เมื่อหลายประเทศมีการเปดใหเดินทางโดยเสรีมากข้ึน ทำให

เชื่อวา ตลาดหุนไทยนาจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในชวง 2-3 ปนี้ โดยกองทุนยังคงเนนการลงทุนในหุนที่มีแนวโนม

การเติบโตที่ดีเปนหลัก 

 

ภาวะตลาดตราสารหน้ี 

ตลอดทั้งป 2564 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.00-0.25% และคงการเขาซ้ือ

สินทรัพยที่อัตรา 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐตอเดือนเปนอยางนอย แบงเปนพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 8 หมื่นดอลลาร

สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยเปนหลักประกันซึ่งออกโดยหนวยงานภาครัฐเดือนละ 4 หมื่นดอลลาร

สหรัฐฯ โดยระบุวาแนวโนมเศรษฐกิจยังขึ ้นอยูกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งความคืบหนาของวัคซีนจะชวยลด

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม นับตั้งแตชวงกลางป กรรมการฯ เร่ิมมีมุมมองและแสดงความคิดเห็นตอการข้ึน

ดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นกวาเดิม พรอมกับเริ ่มมีแนวคิดที่จะปรับลดวงเงินการซื้อสินทรัพยที ่เร็วขึ ้น โดยในการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ลาสุดในเดือนกันยายน ประธาน FED ไดแถลงวาจะประกาศลด 

QE อยางเปนทางการในเร็ว ๆ นี้ และมีแนวโนมวาจะทยอยลด QE ใหสิ้นสุดในชวงกลางป 2022 โดยประเมินจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจที่อยูในชวงฟนตัวเขาใกลสูเปาหมาย ในขณะที่ตลาดแรงงานฟนตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

แรงกดดันทางดานเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีกรรมการฯ หลายทานใหน้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยในปหนาเพิ่ม

มากขึ้น ทางดานตัวเลขเศรษฐกิจ FED ไดปรับลดคาดการณ GDP ในป 2564 ลงจาก 7.0% เปน 5.9% แตปรับเพิ่ม

คาดการณปหนาเปน 3.8% จากเดิมที่ 3.3% ทั้งนี้ FED ยังคงประเมินวาเงินเฟอเปนปจจัยชั่วคราว แตปรับเพิ่ม

คาดการณเงินเฟอในปนี้เปน 4.2% จาก 3.4% ในขณะที่คาดการณวาเงินเฟอจะอยูที่ 2.2% ในป 2565 และ 2566 

และอยูที่ 2.1% ในป 2567 นอกจากนี้ FED ยังปรับคาดการณอัตราวางงานในปนี ้เพิ่มขึ ้นเปน 4.8% จาก 4.5% 

สืบเนื่องจากความเรงในการฟนตัวของตลาดแรงงานชะลอลงตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ทางดานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลาสุดในเดือนกันยายน มีมติเอกฉันทคงดอกเบี้ย

นโยบายที่ 0.50% เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวจากผลบวกของการกระจายวัคซีนและการผอนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาด และประเมินวามาตรการทางการเงินมีประสิทธิผลมากกวาการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยูในระดับ

ต่ำแลว  ธนาคารแหงประเทศไทยคงคาดการณ GDP ที่ 0.7% ในปนี้และเพิ่มคาดการณ GDP ในปหนาเปน 3.9% 
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จากเดิม 3.7% จากการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตาที่มีแนวโนมชะลอลง สงผลใหเศรษฐกิจประเทศไทย

ในปนี้มีแนวโนมฟนตัวใกลเคียงกับประมาณการเดิมในเดือนสิงหาคม และในปหนามีแนวโนมเติบโตใกลเคียงกับ

ประมาณการในเดือนมิถุนายน จากแรงหนุนการใชจายภายในประเทศ ในขณะที่การสงออกมีแนวโนมชะลอลง

เล็กนอยจากภาวะขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและเซมิคอนดักเตอร ดานจำนวนนักทองเที่ยวประเมินวาจะใกลเคียงกับ

ประมาณการในเดือนกอน และมีแนวโนมฟนตัวชา ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ทั้งนี้ แนวโนมการแพร

ระบาดยังคงเปนความเสี่ยงสำคัญ นอกจากนี้ การฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปจำเปนตองพึ่งพาการควบคุมการ

แพรระบาดของภาครัฐ และการสนับสนุนจากนโยบายการคลังดวย ดานเงินเฟอ มีแนวโนมชะลอลง โดย ธปท. ปรับ

ลดคาดการณเงินเฟอทั่วไปในปนี้เปน 1.0% จากประมาณการในเดือนมิถุนายนที่ 1.2% จากอุปสงคในประเทศที่ยังคง

ออนแอ และปรับเพิ่มเงินเฟอในปหนาเปน 1.4% จากเดิมที่ 1.2% โดยในระยะปานกลาง ธปท. คาดวาเงินเฟอจะ

ยังคงอยูในกรอบเปาหมาย 

ดานความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบปบัญช ีเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในชวง

ปลายป 2563 ปรับลดลงมามาก แมวานักลงทุนตางชาติจะเริ ่มกลับมาขายสุทธิในเดือนธันวาคม โดยอัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นทั้งในตลาดแรกและตลาดรองปรับลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจาก

การคาดการณของนักลงทุนในตลาดวาคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกคร้ัง 

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่กลับมารุนแรงข้ึนในไทยและในอีกหลายประเทศ ทำใหการฟนตัวของเศรษฐกิจ

โลกมีความไมแนนอน อยางไรก็ตามในป 2564 เสนอัตราผลตอบแทนของไทยกลับปรับชันขึ้นในรูปแบบ Bear-

Steepening จากมุมมองของนักลงทุนสถาบันวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยูในระดับต่ำ แนวโนมธนาคารกลาง

หลายประเทศยังคงรักษานโยบายการเงินแบบผอนคลายไปอีกระยะเวลาหนึ่ง และความตองการลดความเสี่ยงของการ

ถือครองพันธบัตรอายุยาว จากความกังวลปริมาณพันธบตัรระยะยาวที่จะออกมาใหมเนื่องจากรัฐบาลจะมีภาระใชจาย

มากกวาที่คาด ทางดานปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลของนักลงทนุตางชาติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีการถือ

ครองพันธบัตรรัฐบาลรวม 9.24 แสนลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอนหนาประมาณ 6.7 หมื่นลานบาท  
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ เฟลก็ซิเบิ้ล 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(13 ต.ค. 59) 

TLFLEX 17.76 0.20 -6.27 33.33 -0.52 N/A N/A 1.32 
Benchmark3 7.24 1.16 1.85 16.83 1.71 N/A N/A 4.29 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

16.91 17.93 17.45 17.45 20.91 N/A N/A 17.67 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 

6.31 5.90 6.02 7.93 9.78 N/A N/A 8.15 

หหมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจุบันได้ที่ 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 ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดูขอมูลที่เป็นปัจจุบันไดที่ www.talisam.co.th 

5.60%

16.49%

-21.42%
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0.00%

10.00%

20.00%

2559* 2560 2561 2562 2563
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ปีข
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLFLEX

Benchmark
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'VJ7,;j!f1'1'l:lifl 'il '\Jel,;j r;jl �,;j'I.Jfll'J!�'W '\llflfll'J l �,;j1Jflm1umci1tl 

9 91 91 w "' 91 91 l � 91 ""'""' w w d 91 
!'W flll\il'J 1 '\lflel'IJ 'lJel,;j'lJ l'V'l! '\11\il llJlJl\il';i'iil'W fll'Jff el'IJ'IJ tU 'Ji 'lJ l'V'I ! '\l 1 lol ! 'b'lol cl cl'V'l'W '\ll!bl�fll'Jff ,;J!fl\il!!bl�ff,;jff cJWcJ,;J NtJ l�fl el'IJd.51 ti Q 'U 

• 1�11u bl�'lh�1iJ'W m1:w1icJ,;J'\J7flfl1111 fflol-:i su'el:wbl� i1o1� elsu'm � '\l 'il�-:i eim�u m1 �fllfltU 1u-:i11m111u '1ll11'il �lfl191 '\l7fl' "' " 

fll'J'l'J 'il 1 lil'H 1 el oft' el i'.l 1o1'V'lm1o1 el el fl!! 11rn1 bl� tl �'IJ'1i <J 1u \il 1:w in m1 \il 11 'ilff el'IJ! fl el\il elll ff'W el-:i l'i el m1:w 1icJ,;j!'H ci 1Ju 1m �

'1 '31 
QJ QI ,=::1,d ,=:t d. �I cr'q cl 9J 91 d dl ,

191 'H cl fl 'ii l'W fll'J ff el 1J1J tU 'b''Vl ! 'V'l l:N'V'lel !!bl �!'H m�fflJ! 'V'1 ell 1J 'W!fl ru en ! 'W flll !! fl 191 sl m1rn 'H 'W 'lJ el sl 'U l'W! 'il 1 fllllJ! fl cJ,!J 'V1 lJ "' " 
9J ,de., I 9J d e::,, QI d O Q.I ..J cl ai, I d ,de::,, 

'V'l 'IJ 'lJ ellJ bl 'V1 'U 191 \91 el 'lJ el! 'V1 'il '\l'J -!J el 'W ! 1J 'W ffll � ffl'fl tU 'Ji ,;j 11! 'W Nbl lJ l'il 1 fl fll'J 'V1 '\l ';i\il '\l � fl -!J fl11'fl 17lJ !1:'icJ-!J'Vl !fl 191 '\l lfl 'U CJ q <U ' ' " 91 .o::i. <:!:!. a:- ,:::! Q.I 3/1 ai ,.I ... I QJ Q/ q 9J 
'U el Nlol'V'I blllol !'W el-!J '\llflflll'Vl 'il 1 \ilel 1'\l !fl cJ1fl1Jfl1'Jff:JJ';j'JllJ'fl 191 fl1l1Jblel lJ!! 1J M!elflfllrn bl fl'ii l'W fll'J \il,;j ! 'ilbl�!l'W flll' "' "' 

91 91 d
'1 

, 91 d "' <'< 9 !l flloJ,;j 'UellJbl fll'J !l J:'1'191,;j '\JellJcl'Vl lJ\ilH\il 1:JJ'Uel! 'V1 'iJ '\l'J .;!'H';ielflll !! 'Vl'Jfl!!'Ji,;jfl11 'fl11J'fllJfl1cJ l 'W"' "' ' 

• v\' 1'fl11rn su'1 l '\l l 'W 1 �'I.Jllfll'Jmll �:wil 1 cJ 1 u �!� cJ1su' el,;jf11Jfl11 \il'Jl'\11:'iel 11 1� el elelfl!! 'IJ 11nm1\il 'Jl'ilM 'IJ�! 11 m� 1:'i:w

flllffm'W m1ru 111'i '1111 ii� el1\ilt;itl1 �1:'i ,;j fil'W m1 !!1:'iloJ,;j 'fl11:w 1 �'W l'i elrrn:wl5tl1 �fl'VlTINbl 'U el,;j m1m'IJ�:wmcJ 1u 'lJel,;j

flel,;j'l'J'W

• tl'J�!lJ'W 'fl 17:W!'H lJ l�fflJ'U el,;j'W 1 cJ'IJ1 cJflll'lJ tU �� v1'1111111 l �!l bl� 'fl17lJ1:'ilJ!'H\il1:'ilJ Nbl 'lJel,;jtl 1�mru fl1'J'l1 l,;j'lJtlJ;!l bl� CJ cu q CJ 

e::,, 91 dd 91 .dlOJo.J 91.e,, 
fll'J ! 1J 191 IN cJ'U el lJ cl '11 ! fl ell 'U el ,;j 'Ji ,;j '\l 191 'Vl 1 'U'W i 191 cJN'IJ'j'Hl'J"' "' 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 10



กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 11



flO--'llJU!U�m�i:r 1'Yli:in�1il� 

--'IU!!il'�--'l!Il'W:::fll'li�u 

.., ,. .., 
W 1'!-l'tl 30 fl'Wtllr.l'W 2564 

91 
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' SJ ' 

!�'l-.!N1flli'Wlfl71
91 

�fl'M'W

,nm�m!uNm11;1g;\?1eJfllrlcJ

1l1flflWU1l'J!�'l-.!ft--'l'l'J'l-.!
"" � a' 11lJ'ff'l-.!'111'VW

'M'Wft'I-.!
91 ,x, rJ a,, ! 'illr'l'I-.! 1l 1flfl11'1iel!--'l'Wft-:!'l'J'l-.!

ri1'l��1mh��w

,. "' "" 'M'W'ff'Wel'W

11:1,Jr'l'Wft'l-.!
� Q,I rl a,, 'ff'W '\il 1 'l'l l'HJ"Vl 1i

.:::i. QJ rl a,, 'ff'W'\il1'1'lclbJ''l11i:

'l'J'W� 1 l'i'f ll 'illfl�Oel'M'W 1 clft<l'l'J'W

fil 1h('\Jl\?1'1'J'W)'ffg;'ff:J,J

JJ'i,\J;tlftJ'fflJ\?lft� ' 

fl0711( '\!1\?1 '1'.)'l-.!)'ffg;'fflJ'il1flfl71\i11!'W'l-.!--'l7'!..!
,=:i QI If a,, 'ff'j.j'\il';j')'jcJbJ''Vlli

� Q,I r/ .::::,, I f 'ff'j.j '\il1'1'lcJ�'\illi\91elr'l'l-.!1cJ

'iJ1u1uMu1cJft--'l'l'J'W�'il1ml1m1ii'1J--'l'\1lJ\ol ru -f o�uTI (r'lu1cJ)

'V/lJ 1 m 'VlloJ 111 :in el tl--'ltl m1 i�w il u ri1u '11� --'l 'U eJ--'l ,;J tJ n 11 i�u d

'MlJll'J!'\1\oj
6 

3, 4 

6

5 

2564 

157,271,467,00 

5,420,829.04 

3,082.02 

3,550,833,92 

166,246,211.98 

1,041,593.64 

346,831.49 

462,30 

10,693.01 

1,399,580.44 

164,846,631.54 

154,469,872.85 

'lJl'\il 

(13,220,822,88) 

23,597,581.57 

164,846,631,54 

10.6717 

15,446,987,2844 

2563 

165,631,213.00 

20,215,571.98 

32,675.23 

709,248.97 

186,588,709.18 

1,786,661.38 

386,306.67 

675.78 

5,661.56 

2,179,305.39 

184,409,403.79 

230,398,169.03 

(8,203,032.59) 

(37,785,732.65) 

184,409,403.79 

8,0039 

23,039,816,8878 
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q 

fll'mft\91-:117 c)j;j� !� cl\9\!1'W M'l'J'W 'l �flld'O \9lfl�:JJ\9ll:JJ11 d� !fl'VI 'lJ eM!1'W MYJ'W!! j;j� \917:JJ11 d�!fl'VI 'lJ el.:J�\91 ft1'11 mdlJ 

QJ V d ,.::I 

'ttJ;t fl'Yl1'Vlti'i1\ol'Yl�!Uti'W 
V ._, 

'l'i'WffUJW 
• u 

,:!! Q.I QJ rl 

'b'el'Hi'lfl'VI TVW

.., .., d ' - I \J) lilml'l'l'il;lfl'Yl1'l"lm1tt.:iu1�!'Yll'I iria 

ii'Wli'll1 

'li'Wlrll1fl'ffm '1 'VlcJ \llfl\91 (:JJ'111'lf'W) 
� V CV d 

!.:l'W'tJ'W!!J;t�'l'il;I fl'Yl1'1"1ti 

'l.J1EJ'VI fleJeJ'W TI'W'ff'W'Vli''l'l� ('l'Vlmrn'W\91) 117fl\9l (:JJ'111'lf'W) 
� v d A d rl ,/� d o Q,I 

'l.J'i'tl'VI !'iJ !ellJ 'VI !'W'Vl!1eldi'I !'lfel11ft!'lfft 'iJlfl\91 (:JJ'111'lf'W) 

'l.J1EJ'VI rt1ft1ft� flei{1.Jeimf'W \llfl\91 (:JJ'111'lf'W) 
,:!! &!! 

ell'l'il''H!l;I �!i'11el.:Jl'lil 

'l.J1EJ'VI 1i:JJ1fl irnt\9\deJ.:i� ni'i-J 111ti� (:JJ'111'lf'W) 
"' d 

'l"llW'lfU 

'l.J1EJ'VI flellJ!'lf!'J'W \llfl\91 (:JJ'\17'lf'W) 
� Q,I dd rl o 0.1 

'l.J'i'tl'VI 'lf'Vl elelilil 'iJlfl\91 (:JJ'\1l'lf'W) 

'l.J1EJ'VI ;,:imei{1.Jd�!'Vll'l'i'Vll'J \1lfl� (:JJ'111'lf'W) 

'1"1�.:J.:Jl'W!!J;t�ffliil1qJ'Ulflr1 
.:!:i cv .d. ..:::i.  r/ 0 0.J 

'l.J'i'tl'VI 'l.J.flrn !'Vll!1eld 'iJlfl\91 (:JJ'\1l'lf'W) 
� Q.I  0.1 d ..:::i.,::;:t d  0 0.1  

'l.J'i'tl'VI fl'WfJJ;tlel'W'iJ!'WcJN 'iJlfl\91 (:JJ'\1l'lf'W) 

'l.J1EJ'VI �'l.JJ;t i'l.J leJ !el'Vll'Weli'l \1lfl� (:JJ'111'lf'W) 

mr1 fo i1;1tim-;;m.,11rimm�1111teim1 
.C:. QJ ..:::i, ,I� ,I � ..:::i, i O 0.1 

'l.J'i'tl'VI el'W!\9leldMfl flellJ:JJ1'W!fl'lf'W 'iJlfl� (:JJ'\1l'lf'W) 
.a:, 0./ r/ 0 Q.I 

'l.J'i'tl'VI !'iJ lJld'VI 'iJlfl\91 (:JJ'\1l'lf'W) 
.C:. Q./ r/ QJ � ..:::i...:::i.� 0 Q.I 

'l.J'i'tl'VI !'iJ.elld.�U!'l.Ji'l�. �'Vli'l\91 'iJlfl\91 (:JJ'\1l'lf'W) 

'l.J1EJ'i1 !eJ'i'l'iel!eJft �ft'V11f rJi''W (1.Jd�!'Vlfl'i'VlcJ) \llfl\91 (:JJ'111'l/'W) 
O.J v ..::::i. v d 
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-=::t. 0.1 d QJ Q.I  o a1  
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\1l'W1'W'l1'U1cl 

81,200 

51,400 

210,400 

181,700 

86,500 

129,300 

132,700 

162,700 

152,300 

1,246,500 

421,500 

582,200 

124,800 

440,500 

240,600 

159,200 

('l.Jl'VI) 

10,840,200.00 

10,840,200.00 

30,164,700.00 

9,354,800.00 

9,362,800.00 

11,447,100.00 

4,627,750.00 

4,627,750.00 

23,629,875.00 

8,695,425.00 

8,426,450.00 

6,508,000.00 

13,170,580.00 

6,244,300.00 

6,057,990.00 

868,290.00 

21,072,010.00 

5,123,360.00 

4,929,600.00 

3,259,700.00 

7,759,350.00 

8,437,600.00 

8,437,600.00 

delcJJ;t�'lJel--1 

lJi'1�7!1mM'Vl'W 

6.89 

6.89 

19.18 

5.95 

5.95 

7.28 

2.94 

2.94 

15.03 

5.53 

5.36 

4.14 

8.37 

3.97 

3.85 

0.55 

13.40 

3.26 

3.14 

2.07 

4.93 

5.37 

5.37 
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'IJ�'tJ'VI �'W;!:J.J'Wl'l'Vlcl lllfl\ol(:J.Jt'll'lf'W) 

\iJijlvJ'l'il;lil'Yl1'VI� !Bil 10 10 

1Jjfll'j 

!fl1l\il1tm:::f,}\ilil'l'ttfl11il0l'til'a
� Q) .<:::! .:::::.1 ,/ 0 Q./ 

'IJnJ'Vl Vl.!'el."lf. fl'el'W'!fl:J.J'el1 'illf1\ol (:J.Jt'll'lf'W) 

v v d at 

-a 1ii 'l'i ij fl'Yl 1 'VI a 'il vl'l'l::: 11Jt1 u
V Q.J dU] ' ..::I, 

't'iijfl'fl'aV'ltl !il'll\il'Yl:::!1Jt1'1,! 

,, ,., '1-mmmu 
q u 

"' d 

'VllW'lftl 

'IJ�'tJ'Vl 'li'W!1'Wisi !Vlfl !'W !?IV lllfl\ol (:J.Jt'll'lf'W) 
V V dlfl' .c:::t 

'a1iJttijfl'fl'jfl[J !il'llvl'Yl:::!1Jtl'I,! 

'a1il!�Ut'l-:.l'l:JU ('ali'll'l:JU 145,368,183.35 1Jl'YI) 

t1m mt'l\9_] 'JJ 1::: n eim '1Jm111w �'Wff1'W t'l�si 'U 0sisi'IJ m1 t�'W d 

111'1-n'Wt'l'W'Jcl 

213,100 

379,000 

29,900 

469,200 

995,400 

1,355,800 

' a, 

:Jj'i;jfllcJ\111i'J'J:J.J 

('I.Jl'Vl) 

9,482,950.00 

9,482,950.00 

8,186,400.00 

8,186,400.00 

12,019,800.00 

12,019,800.00 

12,195,870.00 

4,879,680.00 

7,316,190.00 

153,827,735.00 

3,443,732.00 

3,443,732.00 

157,271,467.00 

Hlcl'i;l:::'U'elsl 
' a, 

:J.J?lfll!sl'Wflsl'Vl'W 

6.03 

6.03 

5.21 

5.21 

7.64 

7.64 

7.75 

3.10 

4.65 

97.81 

2.19 

2.19 

100.00 
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Jt dt 

el l't'il'.i 111;1::: I fl'HM A :I.J
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A ,! WlW'lftl 
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'l.J11J'Vl ;.:Jlflelftl'.i:::l'Vlfl'l'VlcJ 'i11fl\i1 (lJTTl'b''W) 
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'l.J11J'Vl 'b'. fll'.i'lfl.:J 'Ulfl\il (lJilfl'b''W) 

'l.J11J'Vl cJ}vJ!n' 'i11fl\i1 (lJ'111'b''W) 

Wi;l.:J.:Jl'W!!l;l:::Jrl'.lil':iqf tfiflA 

'l.J11J'Vl llg'IJ !GJ/�'Vl fl�'W 1t'Wl'Welf'i 'illfl\il (lJ'111'b''W) 
�01 .::::l at.  o' o 01 
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'IJ11J'Vl tJ\il'Vl. 'Ulfl\il (lJTTl'b''W) 
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' y � .:=!I, ,! 

'll'Wt'r.:Jl!l;I::: !i;l'ilt'r\ilflt'r 
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'i11'W1'W'l1'W1cJ 

344,600 

82,200 

314,900 

152,100 

245,800 

354,700 

346,100 

133,600 

713,700 

3,743,400 

336,400 

156,500 

84,100 

1,772,400 

312,500 

('.LI1'Vl) 

30,426,925.00 

11,027,200.00 

4,048,350.00 

15,351,375.00 

1,764,360.00 

1,764,360.00 

31,773,015.00 

14,809,450.00 

12,325,825.00 

4,637,740.00 

6,018,125.00 

2,271,200.00 

3,746,925.00 

36,945,264.00 

11,080,464.00 

14,212,900.00 

5,008,000.00 

6,643,900.00 

18,029,020.00 

15,154,020.00 

2,875,000.00 

91 '.ielcJft:::'Uel-:J

18.38 

6.66 

2.45 

9.27 

1.07 

1.07 

19.18 

8.94 

7.44 

2.80 

3.63 

L37 

2.26 

22.30 

6.69 

8.58 

3.02 

4.01 

10.89 

9.15 

1.74 
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-a1a.11utrlrlt!Jl!fl�-:iif'l1fi 
v v d -=:s. 

j'Ja.J'l'ii-1 fl'l'l'a'l"l[I 'il�'l1�1'Utl'W 

ttilfl'l1j'l"lr1'1ii'ilA'll�!Utl'W 
,., QJ 
ttummu 

• u 

A v v d 

I -:i '1-!'tJ'W !!TI� 'l'i a fl'Vl'a'l"I ti 

'lJ1'hl'Vl "l:1..1 l1'l'J�ft;-:i 'Illf)� (:IJ'Hl'b''W) 
OJ V �f � 

'a1a.J'l'i'Qfl'Vl'a'l"ltl UJ'ilA'Vl�l'lJtl'W 

'a1a.ll�'WTI-:i'11'1-.! ('al1'll'Vl'W 184,787,490.48 1Jl'VI) 
. . 

� � , dl � .J1-1:1..11 m i1 IIJ 'ih:; fl v 'lJ-:i 'lJ fl l'J 1-:i'W1 ll'W fl-:J'W i1 'W-!l 'll v-:i-:i 'lJ fl l'J 1-:i'W 'W 

'Ill'U1'Wi1'W1cJ 

794,500 

418,300 

105,300 

3,366,500 

828,700 

12,500 

80,700 

:1.Jri�lcJ�'!i';j';j:IJ 

('Ul'Vl) 

11,202,450.00 

11,202,450.00 

11,084,950.00 

11,084,950.00 

8,081,775.00 

8,081,775,00 

9,945,224.00 

7,608,290.00 

2,336,934.00 

165,271,108.00 

146,250,00 

146,250.00 

165,417,358.00 

213,855.00 

213,855.00 

165,631,213.00 

'JV clri�'Ufl-:) 
' "" :I.Jr! rlll-!l'W r!-:)'\ll'W

6.76 

6,76 

6.69 

6,69 

4.88 

4.88 

6.00 

4.59 

1.41 

99.78 

0.09 

0.09 

99.87 

0,13 

0.13 

100.00 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 16



ilo-:l't:J'WIU\>l'l'lli;lfl' 1'1"1ifo�1d1:1 

-:!1Jfll,1'1Jll>l't:J'Wl'U\>l!'IT{'il

tr1tt-¥uiliuey1>11u� 30 nurmm 2564 

'H:IJltll'H\9) 

'.ilEIM 

'.ilEIMi�'Wif'WNl:l 
• 

'.ilEIMfleJil!1JEI 

'.i1lnlc.l 1$1 

�ll��lc.l

� 11i'.i'.i:ll!'W Elllill'.i llfl ill'J
, "' 91 • I "i' ,, fllli'.i'.ilJ!'WElllr;;J�II 1:INl:llJ'.i g; !El'li'W

� 71in:ll! 'W Elll'W lc.l'\11g;11J El'W

I Cl � ,<:.i 

fll ]i'j '.i :lJ! 'W El lJ1 'lfl 'lf'l"l

� 91 "" 
'.ilc.l lfl('lllfl'VJ'W)tJ''Vlli 

'Jlc.lill'.ifll I '.i ( 'lJ lfl'VJ'W)tJ''VlTI'illlli�'W 1:1-:l'VJ'W 

'.ilc.lill'J fll I 'J ('lllfl'VJ'W )tJ''VlTI�!flfl t'W 'illil!�'W 1:lsl'VJ'W 

11c.1m1n11 'j c 'lllfl'VJ'W )tJ''VlTI� v-:i 11hnfl t'W 'ii 1111�1-l 1:1-:i'VJ'W 
o tq  ,Q, ,e:::,, ,d,e::,. ,.% d.llltq1,e:::,, � 

'J1ln lc.lfll'J ill I 'J ('lllfl'VJ'W )tJ''Vlli'illil!sl'W 1:1-;j'VJ'W'Vl!ilfl 'll'W!!1:l g;'\llc.Jsl !:ll!flfl 'll'W 

ill'J ! vill �'W( 1:lfll:lsl) l 'W fl'W'\ll'j'l"l c!tJ''VlTI'illflill'J\911! 'W'W sl l'W flel'Wi1l'hl!�'W 1$1 

3 

3 

5 

3 

in mil1�'W "1$1 3 

ill'J 1vill t'W( 1:lfl 1:1 sl) l 'W fl'W'\ll'j'l"l c!tJ''VlTI'illflill'J 1911! 'W'W sl l'W'YI �-:ii flfl l'hl!�'W M 

'H:IJltl!'H�1.J'Jg;fleJ1M'Uill'J!�'W!1J'Wft1'W'Yl�-:i'lleJ-:i-:i'Uill'.il�'W� 

2564 

4,402,787.00 

15,055.06 

4,417,842.06 

4,247,465.44 

62,650.00 

148,661.26 

29,000.00 

1,051,286.39 

5,539,063.09 

1J1'\ll 

(1,121,221.03) 

31,447,232.38 

31,059,561.13 

62,506,793.51 

61,385,572.48 

(2,258.26) 

61,383,314.22 

2563 

5,038,463.33 

40,710.34 

5,079,173.67 

4,748,418.27 

70,039.28 

144,102.14 

40,000.00 

1,200.00 

5,003,759.69 

75,413.98 

(54,248,714.66) 

(15,948,726.40) 

(70,197,441.06) 

(70,122,027.08) 

(6,106.55) 

(70,128,133.63) 
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mM 'l'J 'W 1tl A m�hr I rl ii n CH I rlEi 

s'.l'IJl!rl'A-:ifll'a!'U�f.J'W!!'UE!s'.l�'W'VJj'V'l�ey'Vlfi 

fll'Hj'I.Ji!it1eyA1'W� 30 fl'WrJlf.J'W 2564 

d J � .::::i. Q.I ii a:. 

fl 1':i I 'Vl :1J 'U'U( TI� ?M)tfl'l'li 'U 'el-:! fl'U 'Vl':i'Vl l'J6l''Vl Ii 'il lfl 

fl1':i�1rwmTw 

d ,,M d 1n g/QJ 9/d::I I 

'l 
' "' 

fll':il'V'l:IJ'U'W'U'els'.l'Vl'W'Vl l�':i'l.J'il7flrlbl'el'Y!'W11'Jbl-:j'Vl'W 'W':i�'l111•aJ 
' " ' 

di 910.1 9/d::I 1 , ..:::t 
fll'j'c'J�M 'U 'els'.l'Vl'W'Vl �'j'l.J 'il1flrlbl'el11'U11'JTI--'.l'Vl'U l 'U ';i:;lnls'.ID 

' " ' 

fll'j TI� TI� 'U 'e)-,'.j ff'U 'Vl f 'Vl cJ6l''Vl TI l 'U ';i:; 1111-:iTI 

n'W'Vlf'Vlv-ey'Vln ill 1'Wl'i''WTI 

n'W'Vlf'Vlv-ey'l'ln ill 1'W1lmcJTI 

fll':i !'U� l'J'I.J U 'U TI s'.l 'U 'el s'.I � 1'U1'U 11'W 11'JTI s'.l'Vl'W 

(�TI�111'W11'JTI:; 10 1J1'Vl) 

'Y!'W11'JTI--'.l'l'J'U ill 11.Jloi''UTI 

' "' l ' ':':'I 'lJ1fl : 'Y!'U11'JTI--'.l'l'J'U'Vl'U11'J 'U':i�1111--'.111 
' � 

QJ I .<::I QI d::I d::I 
'l 

' ':':'I 11fl : 11'W11'JM'l'J'U'Vlrn'Jf'ell'l'W 'U':i:;'1111--'.111 

'Vl'W11'JTI--'.l'l'J'W ill 'J'U'UTill'J'tJ 

� d I .,k � � 
11 mm 'VI \iJ 1h:; n 'el 'l.J--'.I u fl 7':i 1--'.I 'W! 11 'U m'W 11 'W--'.I 'lJ 'el--'.1--'.I u fl 111 --'.l'W 'U 

'l.JTVl 

2564 

61,383,314.22 

21,760,973.16 

(102,707,059.63) 

(19,562,772.25) 

184,409,403.79 

164,846,631.54 

'Y!'W11'J 

23,039,816.8878 

2,091,635.9305 

(9,684,465.5339) 

15,446,987.2844 

2563 

(70,128,133.63) 

10,455,300.31 

(73,808,523.53) 

(133,481,356.85) 

317,890,760.64 

184,409,403.79 

29,414,692.0026 

1,147,127.1797 

(7,522,002.2945) 

23,039,816.8878 
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't'iilltl!'t'illJlh�flelml'I.Jfll'j!�'k! 

Jrnruuiueyv11u� 30 out.mm 2564

1. 'UelJJirrY11u

2. 

mM'Vl'Wttl r1'V11i1ir 1vl � fl 'lh if 1;1 ("fl el..:J 'Vl'W") 'il ri 'Vl:;;tii cJ'Wt ih-1 flel ..:i'Vlm1:wnurl1i! fl..:Jl'W r1 w:;; m1:wm1 n1nu'!1 �fl'Vl1VHJtrn:;;
q q q 

\9l/;llrll1�fl'Vl1'l'HJ ("fl./;l.\91.") 1rlel1'W� 13 \lJ/;llfl:IJ 2559 "t1'W'l'J'W'ilrl'Vl:;;tiJcJ'W�l'W1'W 2,000 i1'WU1'\11 (ll'U..:JtiJ'W 200 i1'W

l1U1i'JM'Vl'W :1Jftr17'!1U1i'JM'Vl'W/;l:;; 10 Ul'Vl) !rlcJ"'l.i�'hl'\11'!1�fl'Vl1'\'lcJ1Jrlfl11flel..:J'Vl'W 'Vl7i1'ff �lflrl ("'1.J1'hl'Vl1lrlfl11") til'W
q GJ q q 

�1lrlfl11flel..:J'l'J'W 'li'Wlfl71fl1..:Jfl1el�'lii'J1 �lflrl (:1Jl11'15'W) til'W'WlcJ'Vl:;;tiicJ'Wl1U1cJM'l'J'W 111;1:;;TI'W1fl11fl1..:Jl'Vl'l'l �lflrl

(:1Jl11'15'W) 1il'W�l;)!tl;lvrnu1:;; !i'J'l51-J

flel..:J'Vl'Wlil'W flel..:J'\ll'W'J1:IJU1:;;!t)'Vl 1'1.J�el�'Wl1U 1i'J1;1 ..:J'Vl'W u 1;1:;; '1:i.Jnnm'W rlelli'J 1 m ..:Jfl11 flel..:J'\ll'W "'W !cJ'I.JlcJm:;; 'illcJt1'W
q q q q q 

1;1..:i'Vl'W 'Uel..:Jflel..:J'Vl'W t'W\9111m1utt..:J'Vl'W \9111m1�..:il1tl�..:i'Vl'W \9111m111tt..:il1tl 11m,hfl 'nU 1cJM'Vl'W 'IJMflel..:J'Vl'W 11:wvf ..:i 1 'W
q q q q q q 

'11 � fl 'Vl i'l'l cJ'l1 1el 'Vl 1'\'l cJft'W t'W '111 el mm 1r1 el mm 1 ri vin tu el cl1..:i 1ri el cl1..:il1 � ..:i '111 ell11;11i'J el  VN '1�\917:IJ� rl1i! fl

r1w:;;mrnm1 fl.1;1. \91. 117'!1 'W ril11el 1tt m1:w1� 'W '15el'I.J 1 rJcJfleJ..:J'Vl'U'il:;;v:i 'il11 w 1u1'1.J"ffriri1'W fl11M'Vl'W t 'Wl1 �fl'Vl1'l'l cl'11�1;1:;;
q q 

1h:;;1tl'\lll'W"ffriri1wk..:i11�!elcJ1;1:;; o �..:i!elv1;1:;; 100 'IJ'el..:J:IJ1;1117'Vl1'l'lcJftWJ''VlTI'UeNflel..:J'l'J'W

d v o � I flW'l'l fll'j 'ilvl'Yll-:1'1.J fll'j!-:i'k! 

l 'W Titf 'il �'IJ'W .;J'I.J fl1111'Wtl'1 � 11 rl'\111 t'W \911:IJ!! 'W TU61J�'\111-:11Jt\j irlTl'I 1'1.J fl el ..:J'l'J'W 11:IJL! 1;1:;; flel ..:J'l'J'W rl11 el ..:iii cJ..:Ji'l'l �'ff:IJ lfl :IJ 

'I.J1'hl'Vl 1lrl fl111;1..:J'l'J'W fll'n'W rl 1r1vM!mn1rn�'W '150'1.J'il lfl fl. /;l.\91. ("II mu61J�'Vll..:J1Jt\ji") fi1'Wt�el..:J�!!'W1U61J�'Vl1..:J 

Ut\j i'1:iJM 111'!1 'W rl H flel..:J 'l'J'W u61J�\9ll:IJ:IJ1\911jl'W fll'J'Jli'J..:Jl'W 'Vl 1--:J fll'JL1'W �elel fl 1 rli'J'ff il11'151i'l'l Ut\j; �.;J 1 'W fl11 Wu 'W1 

uBu�'Vll..:JUt\ji!il'W rif ..:J!!1fl flel..:J'l'J'W M1 iin1u�cJ'W'i1'W'Viiil'WJ'W '1'1.1 i..:il!'W flel..:J'l'J'W�..:J '1:iJui'I.JU1 .;J.;J'I.Jfll'JL1'W�Ul!'ff'W el 
.d. l .J ..:::::. 0/ o � OJ rl do GI Cl.I .:::!  Q./ d,  J. 01 .d. o Q/ 

t'W1Jflel'W 'l!..:J!rim ri'Vl 7'1J'W\9ll:IJ'l11;lfllflW 41111;1:;;1'1.Ju 'I.J'I.J'Vlfll'n'W ri i'WlJ1\l11'ii7'W mrnru'l5u 'I.J'I.J'Vl 106 11 el..:J "fl11'1.Jtu'15'fflm'I.J 
.::::. .d. 0 .::::. ,::::,. 91 

fl 'il fl 11 '\11 rl 1! 'W 'W 'li1 fl 'il ! 'R '\"l 1:;; rl l'W fl 111;l ..:J 'Vl'W" 
q q 

qJ di3 � u 

elVl..:J '11�\911:IJ fm'll 1!1'W1U6 u� 'Vll..:J'IJ t\jimil elUB U�t 'WTI tf 'il � u 'W '1:iJ" rrnm:;;'\11'1.JelVl..:J!il'W m1:;;rl1r1 t\l� el..:J'I.Jfll'Jl1'W 'Uel..:J 

flel..:J'l'J'W 

"' '1 
91 w O ?I '1 "' ' "' ?I di "' 0 

"' "' ' ?I '1- I ..:J'I.Jfl11 ! ..:J'W 'IJ el..:Jflel ..:J'Vl'W rl 'il rl'Vl1!1J'Wil11Jl 'Vl cJ !tl;l :;;:1Jl1 'W 1 i'J!..:J'W \9111! 1J'W 'I.Jl'\11 'l!..:J fl11 'il rl 'Vl 1..:J 'I.J fl11 !..:J'W rl ..:Jfl1;111! 1J'W 1J \911:IJ
q 

1\9lilU1:;;'ff .;J fl 'IJ el-:Jfl711lrl'\ill'Jli'J..:Jl'W l 'W 'l.11:;;1'\llft i..:il!'W!� elfl11:1Jfl:;;r11fl'Uel..:JN �l'W .;J'I.Jfll'J!1'W� '1:iJ�'W!'fli'Jfl'I.Jill1Jl '1 'Vl cJ 
q � q 

flel..:J'l'J'W M iri'Vl 1..:i'I.Jm111uu u'I.Jmll 10..:iflqll t'W 1 ri mt Ul;l 'il7fl..:J'I.Jfl1111'Wu U'I.J mll 1 '1 'Vl cJ 
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3. 

4. 

tl"atlu ltirnum1uru,l�tl111ru
q � � 

!�lHN'Vl'W

- 11i1fl'Vli''V'ld'ill91'Vl�l1JcJ'W�1il'W1orni:n:n,1'W�i'i\9lm191iel'1Jll'Ji'lftel-:i'HM51J un191-:i�1m,i1:1r11��1in:w l191cJ'l�':i1miel'1JlcJi'lf-:i

ci1n191 ru 1'W'l11191r11i'�'W1:1-:i'Vl'W
' '

Q.I (l/ � , A d �I dlJJ l,d � QI 9,1 , c. d .. 1 J l - 111:'lfl'Vl':i'V'll'J l:IJ'ill91'Vl�l1Jl'J'W'Vll1J'W\9l':ilfil':i'l'.J'W'Vl !:IJ:IJ\911:11191'1iel'lJ11'J':iel-:i':i1J llfi191-:jl9111'Jl,j1:1i'l1�\911i':i':i:IJ'Vl1J':i�:IJ1lli'1J'W !1911'J 
9/QJ ..,& C. ,::,. 9/ �'ii 191 fllrnel-:iVJ'W 'Ji\j'V'l 'iJ 1':illi l'il lflflm'W�'Vl 1-:jfll'j l-:i'W '1J el-:j �el elfl\91':ilfil':i 

n11 ':i111el '1J1191'Vl'W fl'VlTI� cT-:i 1ilinl91�'W 'illflfll':i'Ui1J:w1:1r11'1Jel-:ii'�'W M'Vl'W 1,r11'.l'U:w1:1r11v�1i':i':i:IJ 'ild1Jn'W n11 ':i111 el '1J7191'Vl'W 
q q qJ q 'I.I q qJ q 

� " \IJ" ' 9 "' fll'j'j1J':i':i11'J !191!11:1�1'11 !'lf'illl'J 

lJJ3/q Q.I ';J)d l!]<J/Q.J IQ.I .d. I t::l,.O::::,, c.d. lq9}0J 
':i ll'J !191!-:j'W if mrn':iml 1J'W ':i ll'J !191'W 1Jll\911'W 'Vl'U':i�fllff'il ll'JU1:1�:1Jfl'V11i'Vl'il � !191':ilJ 

1.1)91 ,1Q.1 91d l!J9l r1 91 l o .<:S � Q.I J'd 9/c. 
':i ll'J !191191 'elfll 1J l'J':ilJ':i l1J'W ':ill'J !191\911:IJlfllli CVli'l-:ii'll-:i ! 191 l'Ji'l7'W-:itMel\9l':i1191elfll1Jl'J'VlU 'Vl'il':i-:i 

I GJ 9) I QI 'J} r/ 9/ 
i'l1 ! 'lf'il ll'Jrni\911:IJlfllli CV1 i'l-:ii'll-:i 

1rleli'ifll'a �111il1vi'�'W M'VJ'W N'i:1� 1-:i':i�1111-:i� -:i\9lel1Jll 'Vl'W 'lJ''VlTI� 1�11Jfl1Jl,j 1:1ri 1m:1J'!Jtlj:ii-'1Jel-:it�'W M'VJ'W 'il�11Jf'l'Wn11 ':i 

'Vi':iel'1J1191'VJ'W 

flel-:j'VJ'WlftcJmill�'W M\911:IJ'U':i�:IJ11:11llf,)1fl':i'il1fl':ill'JM\911:1J:1J1\ol':il 40 (4) (fl) 'l'WeJ\91':il!elcJ'i:1� 15 'lJel-:j':ilcJMnel'W'\ifl 

':ill'J'illl'J 

fll':i 'l il911:1 cJ�'W 'ilU 1:1 �t11nh�mrut11':i'Vll-:i'!Jw:ii-

'l 'W fll':i il91 'Vl 7-:i1J fll':i l�'W 1,r11'.l 'W 1 il \917:IJU 'W 1il �'IJ�'Vl 1-:i 'IJ tll; N7cJ1J 1117':i� el-:i 'l �\i,)1:1 cJ�'W 'ilU 1:1�m':i iJ ':i �mru fl1':i111:17cJ 

'U':i�fll':i �-:ii'iN1:1m�'Vl1J� el�1mw�'W �1�v16fi' el-:in1J«'W 'V15'V'l 6 11d «'W ':i 1v 1� r11 'l i�1cJ 1rn�t11':it'U191lvwsfi'el:wm�v1n1J 
,::,. Q.J rl ,1 C. d ,::,. J ,eh d C. ,J ,::,. I lfl ... I O d ... 1 llj 9) 
fl'W 'Vl':i'V'l l'JU'i:1 �l!'W fl'W 'V1 el 1'illfl191 '1J'W ']j-:j N1:1 'Vllfl191 '1J'W 'i)'j -:j ell'ilU\ll fl\911'1 !lJ 'ii lfl'ill'W 1'W 'VllJ':i�mru fll'j 11 

m':i 1 i\iJ 1:1 v�u 'ii 111:1� fl 1':i 'lh �:w 1ru fl n 'l 'W m':i i 191 'Vl 1\]lJ fll'j i�'W 'ii� Mr 1J m':i 'Vl 1J 'Vl 1'W el v1-:i� el i<l M m':iil 11Jil 'j � :w 1ru fl 1':i 

'Vrn'!Jtlj:ii-'il �'IJ'W Yi fl 1191 l'JTI!'l..l� l'J'W'l1'W'l1lil'W �'W 1'u

' " 

V <=:::I IV .<:9, � 'II el ii 'i;l !flf.J1 il'IJ fll 'J "liel '11 lf.J! \] 'I-.! 1;l \] fl 'I-.! 
'll q 

"" "" 
'liell-:i'Wm'l'.)'W

'1J11'Jl�'W1:N'l'.j'W 

2564 

263,333,774.06 

334,200,313.57 

1Jl'Vl 

2563 

247,255,401.40 

321,560,064.34 
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5. 

' . 
.<::!t. V -"=I. .:::1...::::1. � V 

':il£Jfll':i�':ifl'ilfl1Jfl'ilflWYl!flf fJ'llel-.lflt! 

'l 'W 1�11i11.1 TI fl eJ 1.1 'VJ 'W ih 11:J fll'j Jil ii 'il 'j �11 i1.:.1 n'W �rl1 r1 i,y ri' 'lJ 1.i�1J 'VI i \91 fll'j l! 1;1 � n 'il fll'j t 'W � 1.1" 1� mf 'WI! 1;1�/111 eJ fl n :1-.1 fll'j
. " . 

L�l'J'Jfl'Wfl'l.J'l.J�1'J'Vl'U\9lfll'jl!/;l�flel .:.l'YJ'W 'jll'Jfll'j'11fllflt1)\ol.:.lflcil'Jfl7'11'fo'tJft'W'sJ'WJ'W'l130 fl'Wl'Jll'J'W 2564 trn� 2563"
" 

1o1.:.11'ieJ"hH'.l

2564 
-=:::!.. QI QI QI ,/Q,J ,::::,, 0 QI 'l.J';j£l'VJ'l11;1fl'Vl1'YW'il\9lfll'jfleJ.:.l'YJ'W 'Vllm1' 'illfl\91

'l.Jl'VI

2563 'W ll'J'l.Jll'Jfll'jf17'11'Wm1r11

ft l'jj'j'j:IJL'W l'J:IJfll'j 'U\9lfll'j 4,247,465.44 4,748,418.27 o"d Gt QI ,:!{ C: \oll:1JlflillC\'l'Vl1�'1.J !'W'Yi'W.:.lflel'l1'b'TW
QI d QI I=:! .:!i d.:::t o QI Q.I � d d 91 Q/ 01 ,1 ill 'J'W'VI 30 fl'Wl'Jll'J'W 2564 l!l;l::'. 2563 flel-;J'YJ'W:IJl'Jel\9!rl.:.1!'11l;lel'Vl:IJfl11�fllrlt1)fl'l.Jfl'ilfll':i'Vllfll'J'J'Uel.:.lfl'W \91.:.l'W

,:::::.. QI QI QI ,/QJ ,::::,, 0 QI 'l.J';j£l'\fl'l1/;lfl'Vl1'1'W'il\9lfll':iflel.:.l'YJ'W 'Vlll;lfl 'illfl\91

'l.Jl'VI

2564 2563

I � QI 9) I mm 'j :1-.1 L 'W cJ:IJ m1 'il \91 m1 m.:.1 'il 11:J 302,768.80 329,894.35

m11.h �mill :1J 1;1Ti11:J�'ll11:IJ

:IJ l;1 ft l l'J � 1l ':i 'j :IJ 'Yi :IJ l l'J � I.I ':i 1 rl 1 � 'il ::; 1 $( 1 'lJ 'il 1 fl fl l 1 'U l l'J ft 'W 'VI 1 'V'l 6'111 el L � 'W 1 l rl 1 � 'il � � l l'J L � el l el 'W 'Yi tl ft 'W i ,i' vf t 'W
SI q SI 

QI , cl d ,::::,, � ,::::,, , 91)!. 91 g., 1 0.1 d Q/ 1 91 
i \ol 1:J111:Jfll1\ol .:.lflm11 tlm11:JmrnLfl\9! 'll'W L 'W flm'V'l'I.Jfl\ol1:::m1.:.1�'11eJ111;1��'U11:J (�1'J:1J\olm\ol) ill 'J'W 'Vl'J\oll,!l;lrll flel�'l'J'W L 'b'
'jlrJ lL ff'W el le) 'U ll'J l 'W \ol l;ll\91� "ff ill'V'l rl ci el� l 'W fllTJ\9ll,!l;l Ti lQ�'lln :IJ 'U el I.I ft'W 'VI 1'V'l cJl! l;1 �'Yid ft'W � I.II! 'W 1'1.J �'!J� 'VI 1� ui,y ;�

L�l'J'Jeu'eJ<Jf11'11'W \91 'l ti'�eJ.:.11\oll,!l;l fil�'Jl'Jl,!l;lfilQ�'lln:IJ l'JflL'j''W i 'W mru � 1li"\ol /;l l\ol�"ff ill'V'l r1ci el<lfll'Yi1'l.Jft'W'Vl1'V'l cJ'l11eJ
3J I 9J I 

'Yi'W fl'W vi" ti fl El ill :::i� l'J'Jfl'W 111eJ1limmn1m11r111 ff'W eJ 'lieJ 'Ill cJ L 'W \ol m\ol '11 "ff m'V'lr1 ci eJ 1.1 M fl eJ .:.l'YJ'W 'il :::'I.J 1 :::mill lJ 1;1 Ti 1
.c:i. i 13} 91 ,::::,, -==:,, 1 d Q/ 1 o" Gj 91 91 .d. c., 1If 91,d Q\911!11:IJ !\oll'J ! 'b'L'Vlrl'W rlfl11'1.J1�L:l-.l'WlJl;lrll'Vll'l1:IJl::'.ff:1Jfl'l.Jl!\oll;l�fftll'W fll':iill l!l;l�'V'l l'Jll'Jl:IJ ! 'b''U ellJl;l'Vlfll:IJ11tlffi.llf11?1 !\9l'VI

L� cJ'J cu' eN n 'l.Jfi'W 'VI i''V'l cf 111 eJ'H tl ft'W � 'il �1\oll,! 1;1 Ti lQ� TI n:1-.1l!'W 'l ti'm fl� ey\91
" . . 

\ol 111<1 l'i eJ 11.J uu ff \911.1 � <im1 eJ 1.1 iJeJ 'VI 11.1 fl 11 i�'W '111\91 l,! 1;1 Ti 1$( 1 l:ll,11;1Ti1Q�TI11 :IJ i 1u 'W fl\917:IJl] m1'1.J1 � :1J lill lJ 1;1 Ti 1m1:1Ju \9lfl l'i11.1
QJ 91 1If 9) QI J' 

'Uel<l':i� \ol'l.J 'UellJl;lfll:IJl':iDUff\ol<l !\91\91.:.l'W 

- 11mm'WeJo[eJ'lll1:J (1li�eJ.:.1'1.J11J'I.Ji 1.1) 'l'W\olm\ol�"ffm'V'lr1cieJ.:.1rl1111'l.Jft'W'Vl1'V'lcJ'l11eJ11tlir'WeJV1.:.11� cJ'Jfl'W (eu'eJl,!m�i'l.J� I)
91 � � l/. .J 'Gj OJ d d 0.1 1If 9'") llJ 91 • 91 ;:!f 

- 'Uel'l;J'1el'W'WeJm'Yi'Wel'illmlrl1Lfl'Wel'11el'Ull'J'l1.:.l':i'J:IJel� !'\.,l'j::'.\9!'l.J'VI 1 'Vlfll:IJl';jt)ff.:.ILfl\ol !\911\oll'J\9l'j,;j ( !\oll!fl 'Uel'l;Jl;11lrl1\oll;lll>l)mel 

l\911:Jefel:IJ (1$(wi eu'eJ'l,!'1�\'ll'W'Jill:IJl'illmlrll\oll;ll\91) fl1'11111ft'W'Vl1'V'l611'W'l11eJ'Mtln'Wl!'W (eu'el'l;J/;l'j�\ol'l.J� 2)

- eu'eJ:IJ l;lftl'Yi11lfl'W'V11 'V'lcJ'l11 el'Htl fl'W cB.:.11li 1� cf 1.:.1�.:.l'illfleu'eJ:IJl;l�fll:IJl':itHY .:.ILfl\9111( 'illfl\oll;ll\91 (cu' e):)Jl;l� 1liffl:1Jl'jt)ft .:.ILfl\ol l�)
SI SI SI 

91 Q.I d ('Uel'l;Jl;l'j�\9}'l.J'V] 3)

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 21



"' � ,,, 

ft'W'Vl'.i'V'W 

\91'.il'ffl'.i'VJ'W 

"' � ,,,

ft'W'Vl'.i'l"W 

\ol'.il'ffl'.i'VJ'W 

153,827,735.00 

165,417,358.00 

'l.Jl'Vl 

ru 1'WVJ 30 nwncJ'W 2564 

'.illJ 

3,443,732.00 157,271,467.00 

'l.Jl'Vl 

ill 'J'WVJ 30 f1'WcJlcJ'W 2563 

'.illJ 

213,855.00 165,631,213.00 

L�'W M'VJ'W lii1-:i'7 t-:il,j rl �lL�'W M'VJ'WlJl'il lfl'.ilrl l\olril\91�� f11'.i ti'1-:i0� '1 i'elvwii'�t 'il'W l 'W 1o1m���ftf1l'l"lrlcl el�uri:;;\]fl'O� 

'1.h:;;w'VlBtj'lm:;;�'IJ� 1 11mh:;;nel'IJ;1cJ\ol'.il'ffl'.i'VJ'W'Uel�'IJ�rJ'Vl'il�'V1:;;dJcJ'W��m11'1'lr1clel� �;'el'UlcJl'W\olm��i�J��'W 

el vrn�'W 'Vl 1-:lf11'.i flel-:l'VJ'W 'ii:;; '1ih.H'm1r11� ti'1� B�rlmf rnriiel-:ili ell '11 cl1tl 
J f !J} T I 

t ri� el� li el'Vl 7 � m'.i t�'W; � 9/el 'U 1 cJ 'l 'W 1o1 ri 1� VJ '1:w '1 ;ti n'W 'ii 7'.i ru 111� ft fl rn r1 cl el-:J u Iii t1 mJ '.i:;; t:U'W � 7 'il 1 m 1r111i1 ri 1� VJ� fl 7'.i ti' 1� 0 � 
� � 

'1 i' el Vl� i'�t 'il'W fll'.itft'W el'.i lrl l;el 'UlcJ 1 �c1�'fi'1tt� el U'\'I cl� f)l'\'l'W �'.ilrll� t �'W'Vl 1-:lt� el nt-:i Mr 'lJ f17'.ift'W 'l.Jft'W'W 'ii lfl� BlJri � 
� q � 

I I 'j) I 

rZ�tn1o1 'l;'il:;;\Jfl'O�eltj'l m:;;�'IJVJ 2 tri�el�liel'Vll�m'.it�'Wm cl1ihh:;;nel'IJ;1c1 \91'.il'ffl'.i'VJ'WVJel tj'.i:;;tt11�m'.it �l'il�'Vl:;;djv'W 

i'W \olrll�'H if fl'Vlf 'l"l 6

' " 
.i:::.i ')} Q.I <=:I 

rllllJtftcJ-:l� l'W el\91'.il�elm'IJ cJ 

m1rn� cJ�; l'W 01o1 '.iw1 el mrl cJfl el m1lJ t� c1-:i� l,J ri � l'U el-:Jfl'W 'Vlf 'l"l V'Vl 1� fl 7'.i t�'W u ri :;;t1tl fl'W 'Vl 1� m'.i t�'W 'ii :;;i 'I.J� cJ'WH 'I.Jri-:i '1 iJ
' ' " 

t 'W el� 'ii lflf11'.i t D� cJ'WU D rl <J '0 \91'.i 1� elm ii cJ i 'W \91 rl 1� 

1o11'.i1�1ii el '1 i.Jtl M ft1Dr117lJt �cJ�; l'W B\91'.il�el m rl cJ'Uel�flel-:lVJ'W t �'I.J '.i:;;flel'IJ; 1cJfl'W 'Vlf 'l"l V'V17-:Jf11'.i t�mrn :;;t1tl fl'W 'Vll<im'.i 
" 

t�'W 'U el� flel-:l'VJ'W \91 llJl,J ri � 1�� 1i'.i '.ilJ uri:;; :u 1u 'W n1o11lJ'I.J '.i :;;tfl'Vl B\91'.i 1� elm ii v

A. Q/ ,/ A. 

ft'U 'Vl'.i'l"lcJ'Vll-:lf11'.it-:l'W
A. ')} I =, 

t �'W r1 �'VJ'WU ft��� lcll,j rl rl 1 �\91 '.li'.i '.i lJ 

t�'WNlfl'.li'W lrll'.i 
" " 

ljfl'\'l'W 'ill fl� elm ii cJ 
" 

rlfl'H'W 'illflf11'.i 'Ulclt�'W M 'Vl'W 
� q 

'l.Jl'Vl 
' ' 

,d:! e:!! ,:!i A. ,::::,, (ll ,::::1,  Q.I 

cJel�rl�t'Hrlel'Uel�Wl'.iel�lJel'Vll�f11'.it-:J'Wtl''Vl1i ill l'W'Vl 30 fl'WcJlcJ'W 2564 
" 

"'� "' 

lJel\91'.il�elm'l.JcJ 
.1� .Ji 
lJ'.i'IJ'U'W rl �\olllJ

'0\ol'.il\91rll� 

5,420,829.04 

" 

�elmiic1 

rl�'Vl 

" 
"' 

�elm'l.JcJ 

157,271,467.00 

3,082.02 

3,550,833.92 

'.illJ 

157,271,467.00 

5,420,829.04 

3,082.02 

3,550,833.92 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 22



1rwir'WV11.:inm1'W 
• • 

9' ,::I, ..:S. ..:::,, 
l 'ill'M'W 'i11flfl11'liell.:i'W1;l..'.l'VJ'W 

rll i ��1cJ�7.:i�7cJ 

miii1'WM�1.:i�1cJ 

� <JI ' .<:::i, 

l .:i'W 1;1-:j'VJ'i.JU fl\ol .:j\oJ 1 cJl;J fl 1'11 �\91 li'J' 'J':IJ

11w-hnTimi'111

1;1 mitl 'i11rn1'Wif u1>rnm1::: \Pl eimtl cJ
• 

1;l fl'r!'W 'i11flfl11 'U7m1'WM'Vll.J "' ' 
'11'Wfl'W'V17.:inm1'W 

. "
'J) .<::I ,=! .:::i. 

l'i11'11'W 'i11flfl71'1iell.:J'W1;J.:J'V:]'W 

ri1H�1cJ�1.:i�1cJ 
.o::i..::!:.\ 11]9/9/ I 

fll'J,H.:J'W l\oli'l1.:J'i11cJ 
. ' 

"'"" "' 
'r!l.Jfl'Wel'W

"' 91 "" 
¥111:IJ lflcJ.:J \911'Wl 1'11 \Pl \91 

1.Jl'Vl 
' ' 

,=! ,:!:! ,:!:! ..:::,, ..:::,, 0.1 ,:::1,  O.I 
cJel\oli'l.:ji'H1;Jel'UeJ.:ili'l'HM:1Jel'Vll.:Jf11'H.:J'l-H}'Vlli tu 1'W'Vl 30 fl'WcJlcJ'W 2564 

"
"' <U 

:JJeJ\9117\oleJm11cJ 

1.J"' Ji 
j1J'IJ'W1;J.:J\911:IJ

'0\9111\911;11\ol 

"' <U 

:!Jel\91'.il 
"' 

\olelflllJcJ
d 

i'l..'.l'Vl 

111'Vl 

'liHhi \9111 
• 

\oleim11 cJ 

1,041,593.64 

346,831.49 

462.30 

10,693.01 

' ' 

11:IJ 

1,041,593.64 

346,831.49 

462.30 

10,693.01 

,:!:! ,:!:! ,:!{_ .et. ..:::,, 0.1 .<:::I.  Q.I 
cJel\oli'l.:im1;1ei'lJeJ.:jli'11el.:J:IJel'Vl7.:Jfl11l.:J'Wcy'Vlli tu 1'W'Vl 30 fl'WcJlcJ'W 2563 

• 
"'<U "" 

:JJ eJ\9117\oleJm11cJ 
"I "' Ji 
1J11J'U'W1N\911:IJ

'0\9111\911;11\ol 

20,215,571.98 

• "' 
\olelflllJcJ

i'l.:J'Vl 
,% 

\Pl eim11cJ

165,631,213.00 

32,675.23 

709,248.97 

1,786,661.38 

386,306.67 

675.78 

5,661.56 

j'J:Jj 

165,631,213.00 

20,215,571.98 

32,675.23 

709,248.97 

1,786,661.38 

386,306.67 

675.78 

5,661.56 

nei ..'.l'VJ'W JJl'l 17:JJL �cJ.:i� 7'Wtm� \91� ei 7 'i1lfl\ol 'i17fl fm� �iYtlJ tlJ 1 'l:ummn-1'LI O'JJ�\917:JJ rm::: �mf 'W �1 :::'l.J 'l 1i. mi'liei.:i� eJ'Vl 7..'.l 
I S} 

� 
!1/ 

nm1'W i-wei.:i'i17flfleJ.:i'V:]'WlJ�fltt'W ei�1.:i hn\917:JJ iru'Vlfwc1'm.:inm1'Wi.:inri11'i1:::m11rl1tt'W\ol i'W1:::cJ:::ni11eiuiru nei.:i'VJU 

ti 'l:u rl1\ol17'i1::: M!11m1m�cJmcJ'i17flf111 t�11tttl 

rl11lH�cJ.:J�7'W'0\9111U1;lm'LI�cJ'W 

H fl fll 'LI� cJ'iJ 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 23



d 9i 
fnllJlftl'J.:J\Pll'W\9H'l WI

fl'el .:J'Vl'W � fnllJl�l'J.:J � l'W \9l TI Wll� el .:J 'i) lfl�l�'W TI.:J'Vl'W !'W \91-:i lftl'J'Vl'W �.:J NTI\91 el'I.Jl! 'Vl'W 'Uel .:Jl�'W M'Vl'W �.;incirJ�'W el Vfl'IJ rl'HlJ 
q q q q 'll 

QI ,=:i. ,"'! ,I a, ,:Q ,/Q.J I d 'J) 

N'W N1'W 'Uel.:Jm1:;m1E1J fl 'il m1 mel � flm'W m1 ru \olmm�uirn:;191 m\Pl'l'J'W 'Ii �1:1m1m1ru \Pl�flm1ell'illJ NTim:;'Vl'IJ'Vll�\Pll'W 
.c! 'J) I O a, ..::!), QJ d � ,J� I QJ a, 91 I c:I. 

mfl'l'l 1 el\Pl l'W TI 'IJ \olel NTifl 11 \Pl ll 'W 'W �l'W 'U eN'IJ rn v, v, el el mi 11m1 v, �'W 'U'W el l'Jfl'IJ'J.h:;urn 'U el �'li':i fl 'il 'U el� Nelel fl\91-:i 1m111lJ 
� q � 

m1lJfilJ�'W 'fifl'IJ m1lJ N'W N1'W 'U el �\olm\PllJ 1m! el m'rl l'J� t\Pl iu el l'il'l'll t ir11r1 l'U el�\ol11m1 l�lJ �'W'l'l1 elTI\Pl TI� "l�

m rn 1 m 1 m 1 lJ Irr l'J � 

a, d_ d_ a, ,J O � d I 

flel.:J'l'J'W mm1r111mftl'J� 'V1 ell'illfl\Pl 'U'W'il lflfll':f TI �'l'J'W 1 \Pl l'Jfll'l'l'W \Pl'W ll'J'I.Jll'Jfllrn1m1 mllJlftl'J.:J l 'lf'W flnm:; 'illl'J'l.h :;ifl'Vl 

" ' ' 

�'I.Jfll'Jl�'Wu'M·fom-:iel'WlJ1iMelelfl l\Pll'J��ell'Wl'il'Uel�flel�'Vl'Wli'.leli'W'Vl 27 \olmfllJ 2564 
q GJ q q 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 24



ของตราสาร ผูออก/ค้ําประกัน

162,695,378.06      98.70    

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) AA+(tha) 5,423,911.06             3.29        

หุนสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ท.ีเอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 7,316,190.00             4.44        

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 4,627,750.00             2.81        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 6,057,990.00             3.67        

บริษัท บ.ี กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 6,244,300.00             3.79        

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) 868,290.00                0.53        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) 4,929,600.00             2.99        

บริษัท เจ.อาร.ดับเบิ้ลย.ู ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) 3,259,700.00             1.98        

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 5,123,360.00             3.11        

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 7,759,350.00             4.71        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) 9,362,800.00             5.68        

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 11,447,100.00           6.94        

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 9,354,800.00             5.67        

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 10,840,200.00           6.58        

บริการ

บริการ

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 4,879,680.00             2.96        

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน

ขอมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความนาเชื่อถือ

มูลคายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผูออก/ค้ําประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความนาเชื่อถือ
มูลคายุติธรรม %NAV

พาณิชย

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 8,695,425.00             5.27        

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 3,443,732.00             2.09        

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 6,508,000.00             3.95        

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 8,426,450.00             5.11        

สื่อและสิ่งพิมพ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 8,186,400.00             4.97        

สินคาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 9,482,950.00             5.75        

อสังหาริมทรัพยและกอสราง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 8,437,600.00             5.12        

วัสดุกอสราง

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 12,019,800.00           7.29        

สินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่น 2,151,253.48         1.30      

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 164,846,631.54      100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลคาตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ไดแก ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย -                -                  

พันธบัตร หรือ ตราสารแหงหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน 5,423,911.06   3.29                

เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก ผูรับรอง -                -                  

ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได -                -                  

(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ตราสาร ผูออก/ค้ําประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                5,423,911.06    ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไวในแผนการลงทุนสําหรับกลุมตราสาร ตาม (ง) เทากับ 

15% NAV

กลุมของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไวเปน

รายตัว

ประเภท ผูออก
วันครบ

กําหนด

อันดับความนาเชื่อถือ มูลคา

ที่ตราไว
มูลคายุติธรรม
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คำอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะใหกับผูออกตรา

สารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหน้ีต่ำท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือ

ตัวตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด

ชำระหน้ีท่ีต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัด

ชำระหน้ีสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศท่ีระดับ 'AA(tha)' จะแตกตางจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหน้ีของผูออก

ตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีท่ีไดรับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กนอย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด

ชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน้ีไดตรงตามกำหนดของตราสาร

ทางการเงินเหลาน้ี มากกวาตราสารอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิด

นัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การ

เปลี ่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี ้ไดตรงตาม

กำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ี มากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหน้ีไดตรงตามกำหนดเวลาท่ีระบุไวในขอผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใตระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทช 

อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคลองอยูในระดับที่แข็งแกรงเปน

พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตท่ีใหไว  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไวในขอผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยัง

ไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไวในขอผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหน้ี

ดังกลาวมีความออนไหวท่ีสูงกวาตอการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 

คำเสริมทาย 'tha' จะถูกระบุไวตอจากอันดับเครดิตเพ่ือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 

"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ

เครดิตข้ันหลัก ท้ังน้ี เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกลาวจะไมใชสำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกรงทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกวา 'CCC(tha)' และจะไมใชสำหรับ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเวนระดับ 'F1(tha)' 

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินตน

ในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง

มาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน

ระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑ

สูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน

ระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใน

เกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมี

ความสามารถในการชำระหน้ีออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจำแนกความแตกตางของคุณภาพของอนัดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

T1  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดมีาก มสีภาพคลองท่ีดีมาก และนักลงทุนจะ

ไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชำระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดบัเครดติในระดับ

ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผดินัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ

สั้นในระดับท่ีนาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได 

T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ีคอนขางออนแอ 
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แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * จํานวนเงิน รอยละของ

(Fund's Direct Expenses) หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,247.47              2.14                    

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 62.65                  0.03                    

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย (Registrar Fee) 148.66                0.07                    

คาใชจายอื่นๆ (Other Expenses) 30.20                  0.02                    

รวมคาใชจายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 4,488.98 2.26

*  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่หักจากกองทุนรวมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

** ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพยและภาษีเงินไดจากการ

     ลงทุนในตราสารหนี้
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

PTR   = MIN(มูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน)

AVG.NAV(มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 263,759,546.26    

198,521,771.52    

PTR   = 1.33

 หมายเหตุ ขอมูล PTR เปนขอมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะทําใหผูลงทุนทราบถึงมูลคาการซื้อขายทรัพยสินและ

สะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท

ที่สามารถมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน 

ยกเวนทรัพยสินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทุน ซึ่งโดยลักษณะแลวไมได

มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
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ลําดับ ชื่อบริษัทนายหนา  คานายหนา(บาท)

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอคา

นายหนาทั้งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 126,506.28          12.89%

2 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 105,745.43          10.78%

3 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 102,413.96          10.44%

4 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 94,117.57            9.59%

5 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 78,307.59            7.98%

6 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 76,366.21            7.78%

7 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 67,880.07            6.92%

8 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 62,411.98            6.36%

9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 57,817.87            5.89%

10 บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 49,960.83            5.09%

11 อื่นๆ 159,861.27          16.28%

981,389.06         100.00%

* คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

รวม*
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

ชื่อยอ บริษัทนายหนาที่ใหผลประโยชน

การรับบทวิจัย

รวมทั้งขอมูล

ขาวสารอื่น ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเยี่ยมชมบริษัท

การไดรับสิทธิใน

การจองหุน

การไดรับระบบ

ขอมูลราคาซื้อขาย

หลักทรัพย

ASP บล. เอเชีย พลัส จํากัด / / /

BLS บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) / / /

CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด / /

CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด / /

CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) / /

DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด / /

FSS บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) / /

KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / / /

KSEC บล. กสิกรไทย จํากัด / /

KSS บล. กรุงศรี จํากัด (มหาชน) / /

KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด / /

MBKET บล. เมยแบงค กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / / / /

KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) / / /

SCBS บล. ไทยพาณิชย จํากัด / / /

TISCO บล. ทิสโก จํากัด / /

TNS บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) / / / /

UOBKH บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / /

เงื่อนไขและหลักเกณฑการรับผลประโยชนตอบแทน

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตอง

เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1. ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และ

2. ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย

    บริษัทจัดการไมสามารถรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อประโยชนของบริษัทเองได เนื่องจากเปนขอหามตามกฎหมายและเปนเรื่องที่ไมพึงกระทําโดยวิชาชีพ เวนแตเปน

การรับผลประโยชนที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการไดรับตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกําหนดไวภายในบริษัทซึ่งลูกคา

สามารถขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.talisam.co.th

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 33



รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 

30 กันยายน 2564 

รายงานการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการใชสิทธิออกเสียง 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย 

ลงทุนเกินข้อจำกัดการใช ้ส ิทธ ิออกเส ียงได้ท ี ่บร ิษ ัทจัดการโดยตรง หรือที ่  website ของบริษ ัทจัดการที่  

http://www.talisam.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน  

1 นายวีระพล สิมะโรจน์ 

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ 

4 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์  
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

1 วิสำมัญ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) TOP 1 1 1 0 0 -

2 วิสำมัญ บริษัท เจ มำร์ท จ ำกัด (มหำชน) JMART 1 1 4 0 0 -

3 วิสำมัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) JMT 1 1 5 1 0 วำระท่ี 3 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ซ่ึงจัดสรร

ให้แก่พนักงงำน ผู้บริหำร และพนักงำน ของบริษัทและ/

หรือบริษัทย่อย (JMT-ESOP W1) ไม่เห็นด้วย  เน่ืองจำก

กำร Exercise สิทธ์ิคร้ังแรกมีระยะเวลำต่ ำกว่ำ 1 ปีนับ

จำกท่ีได้รับกำรจัดสรร

4 วิสำมัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) SINGER 1 1 2 0 0 -

5 วิสำมัญ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) STGT 1 1 5 0 0 -

6 วิสำมัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) SAWAD 1 1 4 0 0 -

7 สำมัญ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) STA 1 1 11 0 0 -

8 สำมัญ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) STGT 1 1 10 0 0 -

9 สำมัญ บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกัด (มหำชน) MEGA 1 1 7 1 0 วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติและแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และก ำหนดค่ำ

สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกผู้สอบบัญชี

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลำ 5 ปีแล้ว

10 สำมัญ บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) PTTEP 1 1 9 0 0 -

11 สำมัญ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) MAJOR 1 1 11 0 0 -

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำ

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำ

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลกำรคัดค้ำน

12 สำมัญ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) PTT 1 1 9 0 0 -

13 สำมัญ บริษัท เจ มำร์ท จ ำกัด (มหำชน) JMART 1 1 9 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ

ก ำหนดค่ำสอบบัญชี ปี 2564 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำก

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลำ 5

 ปีแล้ว

14 สำมัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) JMT 1 1 8 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ

ก ำหนดค่ำสอบบัญชี ปี 2564 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำก

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลำ 5

 ปีแล้ว

15 สำมัญ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BBL 1 1 10 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวน

เงินค่ำสอบบัญชี ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกผู้สอบบัญชีเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลำ 5 ปีแล้ว

16 สำมัญ บริษัท เจ.อำร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จ ำกัด (มหำชน) JR 1 1 8 0 0 -

17 สำมัญ บริษัท ศักด์ิสยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) SAK 1 1 9 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 ไม่เห็นด้วย 

เน่ืองจำกผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน

เป็นเวลำ 5 ปีแล้ว

18 สำมัญ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

19 สำมัญ บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) COM7 1 1 9 0 0 -

20 สำมัญ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ำกัด (มหำชน) TACC 1 1 10 0 0 -

21 สำมัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) CPALL 1 1 11 0 0 -
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำ

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลกำรคัดค้ำน

22 สำมัญ บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) PRM 1 1 9 0 0 -

23 สำมัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) SAWAD 1 1 14 0 0 -

24 สำมัญ บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) IVL 1 1 10 0 0 -

25 สำมัญ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ำกัด (มหำชน) ACE 1 1 10 0 0 -

26 สำมัญ บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BEM 1 1 9 2 0 วำระท่ี 5  พิจำรณำเสนอบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมกำร

บริษัทแทนกรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระ  ไม่เห็นด้วย 

กับกำรแต่งต้ังคุณปณิต ตุลย์วัฒนจิต และม.ล. ประสบชัย 

เกษมสันต์ เน่ืองจำกเข้ำประชุมกรรมกำรบริษัทน้อยกว่ำ 

75% ในปีท่ีผ่ำนมำ

27 สำมัญ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) DOD 1 1 9 0 0 -

28 สำมัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) CPN 1 1 7 1 0 วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรท่ีออกตำมวำระประจ ำปี 2564 ไม่เห็นด้วย กับ

กำรแต่งต้ังคุณกำรุณ กิตติสถำพร เน่ืองจำกด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี

29 สำมัญ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) M 1 1 7 0 0 -

30 สำมัญ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) AEONTS 1 1 11 0 0 -

31 วิสำมัญ บริษัท เจ มำร์ท จ ำกัด (มหำชน) JMART 1 1 5 0 0 -

32 วิสำมัญ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) KBANK 1 1 1 0 0 -

33 วิสำมัญ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) MAJOR 1 1 2 0 0
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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 


	ปกหน้า.pdf
	สารบัญ-TLFLEX.pdf
	Binder1.pdf
	1.นโยบายกองทุน.pdf
	2.TLFLEX_สาส์น 1 ปี 30092021.pdf
	3.ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน TLFLEX.pdf
	4.ความเห็นผู้ดูแลประโยชน์_TLFLEX_ 30092021.pdf
	5-12. TLFLEX_T.pdf
	13-15,17-19,22,24.pdf
	รายละเอียดการลงทุน
	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
	ค่าใช้จ่าย
	PTR
	Commission
	Soft Comm

	16.คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ.pdf
	20,21,23.รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง&การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง_30092021_TLFLEX.pdf
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