
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TALIS FLEXIBLE FUND (TLFLEX) 

รายงานประจำปี 

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 



สารบัญ 

รายงานประจำปี 

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล (TLFLEX) 

นโยบายการลงทุน 1 

สาส์นจากบริษัทจัดการ 2 

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ 3 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 6 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 27 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 29 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 30 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 32 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม 33 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 34 

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 35 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 35 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 35 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 36 

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม  37 

สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 40 

 



กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TALIS FLEXIBLE FUND : TLFLEX 

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุน

ของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมทั้งในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ค วาม

เห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพ

ตลาดในแต่ละขณะ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา

แลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจ

เข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ( Reverse Repo) หรือ

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-

investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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วันที่ 30 ตุลาคม 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก

ท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโต อัตราดอกเบี้ยในประเทศที่

อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนจะ

ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเปิ้ล จึงเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นเป็น

หลัก โดยใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที ่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่า

อุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่ม

สูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  317,890,760.64 บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8072 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลง 0.28% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุนเพิ่มข้ึน 8.07% 

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 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1550 – 1750 จุด มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยมีปัจจัยหลักที่

ทำให้ตลาดผันผวนคือประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างต่อเนื่องของ Fed หลังจากตลาดหุ้นปรับฐานในปลายป ี2561 SET Index เร่ิมกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึน้

เมื่อทั้งสองประเทศเริ่มมีท่าทีเจรจากันได้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เคยเป็นขาขึ้นเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง และการ

ได้รับการเพิ่มน้ำหนักจากดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากเดิมประเทศไทยมี

น้ำหนัก 2.3% ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% การปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้ทำให้กองทุนที่อิงการลงทุนตามดัชนีต้องเพิ่มน้ำหนัก

การลงทุนขึ้น  และยังมีกองทุนประเภท Active ที่ใช้ดัชนี MSCI เป็นดัชนีชี้วัดที่ต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย

ด้วยเช่นกัน ทำให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปี 

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อสหรัฐฯ 

เองและจีน ภาคการบริโภคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภาคการผลิตชะลอตัวและภาคการลงทุน

หยุดชะงัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขึ้นภาษีนี้ ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศ และในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากตัวเลขจีดีพีในไตรมาสที่ 2 ที่

ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม จีพีดีไตรมาสนี้เติบโตเพียง 2.3% ชะลอตัวลงจากไตรมาส 1 ที่เติบโต 2.8% คิดเป็น

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกที่ 2.6% โดยภาคการส่งออกสินค้าและบริการหดตัว -6.1% จากปีที่

แล้ว ผลผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรหดตัว  ส่วนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แม้จะยังเติบโตเป็น

บวก แต่ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แลว้ ทำให้ทางสภาพัฒน์ฯปรับเป้าการเติบโตของจีดีพีลดลงอีกคร้ัง จาก 3.3 - 3.8% 

มาอยู่ที่ 2.7 - 3.2% ทำให้ภาพตลาดหุ้นดูไม่สดใสนัก และ SET Index เร่ิมมีการปรับฐานในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้น

มา 

เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศต่างดำเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลาย เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ รวมถึงการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็ได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษบฏิจอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งโดยการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน 
มาตรการส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อ SME มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน เช่น การแจกเงินเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้อยู่ การเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น คิดเป็นวงเงิน 3.16 แสนล้าน
บาทที่พร้อมอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ 

หลังจากนี้ไป เมื่อมาตรการทางการเงินและการคลังของแต่ละประเทศเริ่มทำงาน คาดว่าภาวะเศรษฐกิจ
น่าจะค่อย ๆ เร่ิมฟื้นตัวขึ้นได้ ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำและยังมีแนวโน้มปรับลดลงได้อีก ค่าพีอีที่เหมาะสมของ
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ตลาดหุ้นมักจะสูงขึ้น ค่าพีอีของ SET Index น่าจะยืนอยู่บริเวณ 15 -17 เท่าได้ในปี 2563 จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 15.5 
เท่า ซึ่งคิดเป็นระดับดัชนีที่ 1580 – 1790 จุด โดยมีสมมติฐานว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตเฉลีย่
ปีละ 8% ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 

ในช่วงปี 2561 ประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไตรมาสละครั้งตามที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ Fed Funds Rate ณ สิ้นปีอยู่ที่ 

2.25-2.50 ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศจะยุติมาตรการ QE ภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 

ธนาคารกลางของประเทศดังกล่าวกลับส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินเป็นการผ่อนคลายหรือชะลอการขึ้น

ดอกเบี้ย เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง คร้ังละ 0.25% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมและ

กันยายนที่ผ่านมา ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.75%-2.00% โดยให้เหตุผลว่าการลดดอกเบี้ยในคร้ังนี้เป็น

การบริหารจัดการความเสี่ยงภายนอกประเทศ อาทิ สงครามการค้าและการชะลอลงของเศรฐกิจโลก ที่อาจส่งผล

กระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะแข็งแรง รวมทั้งความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรฐัฯ 

ที่ต่ำ และกล่าวย้ำว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ในเดือนกันยายน 2562 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ลง -

10bps เป็น -0.5% ตามที่ตลาดคาด และคงอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Rate ที่ 0.0% และอัตราดอกเบี้ย 

Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต่ำกว่า จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัว

เข้าสู่เป้าหมายที่ 2% นอกจากนี้ ECB ได้ประกาศจะกลับมาใช้มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือทำ QE อีกครั้ง จากการ

ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ จากผลกระทบของการค้าโลกที่ชะลอ

ลงมากเป็นสำคัญ 

ทางด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย การประชุมในเดือนธันวาคม 2561 มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

0.25% เป็น 1.75% ต่อปี โดยเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอ ความจำเป็นในการ

พึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่ผ่านมาจึงลดน้อยลง และควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลด

ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน ( Policy 

Space) ต่อมาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนกันยายน 2562 ได้มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมา

อยู่ที่ระดับ 1.50% นับเป็นการลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบมากกว่า 4 ปี และผิดจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไว้ โดยกนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมีแนวโน้มอ่อนแอมากกว่าที่คาด ปัจจัยสำคัญคือ 

ผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่อง และเร่ิมส่ง

ผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรและการจ้างงานลดลง สินเชื่อเพื่อธุรกิจและ

ครัวเรือนชะลอลง โดยเฉพาะเมื่อนโยบายกีดกันการค้ารุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น การลดดอกเบี้ยนโยบายจะ

ชว่ยสนับสนุนเศรษฐกิจและเอ้ือให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน  

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4



นอกจากนี้ กนง. ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 ลดลงเหลือ 2.8% และปี 2563 ลง

เหลือ 3.3% จากการชะลอตัวตามภาคการส่งออกที่หดตัว กนง. ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาททีแ่ข็งค่าเมือ่

เทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง รวมถึงความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เช่น พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่

สูงขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ยังคงไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนต่อมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า 

อย่างไรก็ตาม กนง.ระบุพร้อมที่จะพิจารณาใช้นโยบายทางการเงินเพิ่ มเติมหากมีความจำเป็น ในขณะเดียวกัน ได้

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปีนี้ที่ 0.8% ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1  - 4% จากราคาพลังงานและ

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลง 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทย นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 นั กลงทุน

ต่างชาติได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทย รวมประมาณ 6.36 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดการถือครองคงเหลือ 

9.23 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ถือครอง 9.86 แสนล้านบาท ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

นับตั้งแต่ต้นปี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 11  - 153 bps โดยพันธบัตรระยะยาวปรับลดลง

มากกว่าพันธบัตรระยะสั้น สอดคล้องกับทิศทางตลาดตราสารหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป โดย

ฝั่งสหรัฐอเมริกา US Treasury 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 1.68% เทียบกับสิ้นปี 2561 ที่ประมาณ 2.72% นอกจากนี้ใน

ระหว่างปียังเกิดภาวะ Inverted Yield Curve ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะสั้น (ช่วงอายุ 1 เดือน – 1 

ปี) สูงกว่าระยะยาว (รุ่นอายุ 10 ปี) ทั้งนี้เกิดจากการที่นักลงทุนในตลาดประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่ว่าอาจ

เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้าได้ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ เฟลก็ซิเบิ้ล 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 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

ดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.talisam.co.th 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(13 ต.ค. 59) 

TLFLEX 11.81 -3.24 4.39 -0.30 N/A N/A N/A 2.65 

Benchmark3 5.07 -1.75 1.80 -0.23 N/A N/A N/A 5.38 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

10.60 11.03 10.69 12.15 N/A N/A N/A 11.45 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 4.55 5.34 4.73 5.30 N/A N/A N/A 4.92 
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-20.00%

-10.00%

0.00%
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%
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่อป
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AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLFLEX
Benchmark
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111 r;1 a., • a., .ctd � -4 �I r/.'l 

cl r;1 r;1 d d.111 ,
t\91'11 fl fljl'W f111flel 'I.J'I.Jt\j'b''l'll 'l"lcJ,!J'l"lelll ft �I r1 lJ1�fllJl'l"lell 1J'Wlfltl!'Vl 'W f111 ll flfl,!J fl11lJl'rl'W 'Uel,!J 'IJ1'1"11 'il1 fl'JllJlflcJ,!J'l'l LlJ

9/ d a., I 9) cl � a., �, 0 QI .di �I .:::i, I d d .:::i, r;/ -=i, 

'l"l 'I.J 'U el l,jft '1'1 'IJ I'!� el 'U ell '1'1 'il 'il ';i ,:J el 'WI lJ'W fl71 � fllfl t\J'lf .:JI 1J.'W N fl lJ1 'il lfl f111 'YJ 'il ';i � 'il � \I' ,:i f111 fl'J 1:1.J I flcJ,!J 'l'llfl 191 'il lfl 'IJ el N � 'l"l fl 1191 

1rl eM 'ii lflfl 1m '01 � el l'il l�cJ1fl'I.Jf111fllJfi1:ufi \Pl m1tlii ellJ II ti Ml el fl fl WP! if fl'\Jl'W f111 t.:i 'l 'ilfl �If 'W f111 llflfl,!j �ellJ fl 
'I 'II � cu 

91 .,;"1 , 91 d "' "' 

'l mrnfl�,!j'IJ ell,jfl'l'l LlJ�H�llJ'Uell'l'l 'il '01 ,!J'yj'jel f11';i II 'V1';iflll'lf ,!Jf111f11'1.J�lJfl1cJ 'W 

• vi1m1m �1 'l 'il 'l 'W1�'1.J'I.Jf111m'I.J�:1.J.m1.1 'l 'W�1�1.116U'el.:in'I.J m1�11'ilflel'I.J 1'iiielelelflll 'I.J'I.JTif111�11'ilflel'I.J�l'rlm�fl:un'I.J 

fltl l'W f111 ru II�, ii'l i1 iii el -r� Qtl 1 � fl ,:i fl'l 'W fl 1111 flfl ,!j m1:u I� 'W � el fl 11:uiitl 1 �ff'l'l TI Nil 'U el ,:i fl 1m 1'1.Jl'J llfl11.1 'l 'W 'U el ,:J

flel,:J'l'fU 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 10กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล



• ff1'.LI 1rl cJ1fiu fl 17:JJ! r1 m�ff:JJ ·1rn .:i m:; i .ff1 fl wen' fl 1'.i u t1J irl1r1 i' u fl 7'.i fl 11ilu.:i1u�61 rl 6 .:i 'll 6 .:i �u 1r17'.i u ft� 'il 1fl11 i fl i iu

f11'.iff6 ll 'UtlJ ;� Mi'u n1tli1ii tl'Jl:IJ iiJ u ,J 'W 6'W �:Uffl'.i� rl1ri tlJ�lrl cJ'Jflll m \oJ fl i'.i ru r116 flt! l'W f11'.i ru � 61 'il t�'W! l1 \oJ, M

1iilil su'6ff .:JflcJ6�1.:iiilforl1riru�6fl17:1Jffl:1J1'.it1'll6.:Jfl6.:J'Yl'W 'lu f11'.ifl7!U'W .:i1u�mrl6.:ir116 iiJ rl'1su'1'1"l1 f 1 M su'6ff'.itl11ii
" q ' 

• 

llJ I I .d.c:t o Q.I j} 

9) 

9) I \IJ � 
9) Q,I ,=:I 'J} 9) <j' , j/ 9} QI � tl'Jl:IJ 1:IJU'IJ'W6'1J'l'l:1Jff1'.i�fflfltl.l 'UTl"ll'il1\ol6.:Jflft1111 !'W'.i1cJ.:J1'W'U6.:JNff6ll'I.Jtl.l'b''U6.:J'U7'1"ll'il11\ilcJ l'l'U6ff.:Jlf1\oltl.:Jf11'.i

" � " 

1il\il!N1:Jsu'tll,!ft, 'W .:J'I.Jfl1'.i!1'W �1rlcJ1su'6.:i r116rl'1f11'.i!il\il!rlcJf1.:Jflci1·1 iiJrrl cJ.:J'l"l6 tl'Jl:IJ!�'W 'U6.:Jsu'7'1"ll f l'il�!tl� cJ'WUtl Mi tl

91 .. I !JJ 9'-l IQ/ Cl a1 .c:t.d.lfl9'1V' 
.dl Ql .d.

'l 
91 Q/ ..:::1 9' 91 ' "''U6ff!1J'U6.:J 'U1'1"l!'il1'U'W6�fllll'lftflj1'W f11'.iff6'1.Jll'f1J'b''YI !l'l'.i'I.J'il'Wtl.:J'J'W'YI 'W'.ilcJ.:Jl'W 'U6.:J�ff6'1.Jll'f1J'b''U6.:J'U1'1"ll'il1 6 cll.:J !'.i

d a' -=!i 

a', 
:Ii 

'l 
9J 31 a .q 1 d. 

fl\ol11J 1'11\oJ f11'.iWr1'.i6fftll'W f11'.iW 'W6'W1fl\oltll'il!1J'IJ!'11\o,j r1fl6.:Ji'J'W\ol6.:Jr1 �\ilf11'.i1'11l'W'W .:J1'W\ol6!'W6.:J

.c::i, 0 9) � .q ,di -=:t. 'J} I ,=it. 

tJ '.i �!lJ 'W f11'.i'W 11 ff'W 6 I fl Hff'.il.:J lift �l 'W 6 '111 '116 .:J.:J'I.J f11'.i l.:J'W I \ol cl'.i 1:IJ '.i'J:IJtl .:J f11'.i ! tJ\il IN cl 'U 6 l,!ft11.:Jll f11'.i l.:J'W U ff \il .:J 

'.ilcJfll'j 1rn�mloJf11'jtlliuitluuu�vh Miiflm11lffu6su'6l,!ft L\il cJ�fll6.:i\ol1:1J�mrn16 iiJ

su'1'1"11 f 1 '11Pi'�6ff7'.ifl'I.J �u1r17'.i i w16.:i �1.:i "1 � rl1ri t1J �.:in:JJ� .:i '116rn'll\olUft�'!f1.:i11ft1'U6.:J f11'.i\ol'.i1'ilff6 'IJ1o1111� M11.:iUN'W i 1

tl '.i � 1 � u� :wlforl1ri ru�'l"l'I.J 'il 7flfl 7'.i\ol '.i1 'il ff6'1.J'.i1:JJ�.:i su' 6'1.J fl'l"l:f 6.:i�ihforl1ri ru i 'W 'j�'I.J'I.J f11'.i mu fl :JJ mcJ i 'W l17fl su' 7'1"l! f 1 '1 l'i' 'l"l'I.J 'l u 
" " ' 

-=:i.01 .c:t.d. ,c:::t. c a.I
'I.Jnl'l'l '1"11 66\il'YI 'illfl\il 

fl1.:Jl'Yl'l"l"I 7 'l"li)!'t'if11cJil 2562 
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"-' "' "-' 

ru 1'W'Yl 30 nmm.1u 2562 

(�'l.HN'l'.)'W\91ll.Jl,lftfl1��1i'J'il.J (1ll'll'l'J'W 313,340,868.08 '!Jl'Vl 

iuil 2562 Uft� 358,897,010.54 'JJTVl iuil 2561) 

11'WN1fl1i'W ll'll';i 

'il 1 fl\Pltl fll 'U l'J 

a, di "' ' 
'illflfll';j';i'JJ 'liel l'l'W'l'!'W 11'JM'I'.) 'W 

r11H�1m>l'11�11'J 

d ll! 'J/aJ 3'� I 
'VJ'W'VI l�';i'IJ'illnrjtlel'l1'W11'JM'l'.)'W 

fll l ';j ( 'Ul� 'VI 'W)tr�ffl.J 
' 

.::::,, Q.I c( ..::::i, I I 

nu mVJ mrYl Ii r1 el'l'!'W 11'J 

1J1mu11u11'JM'l'.)'W�1J1ml1m1ii'1�--111:i.J� ru 1uiuil (11il1�) 

3, 8. 

6 

7 

4 

2562 

310,133,317.00 

11,809,343.93 

7,102.51 

3,336,808.11 

325,286,571.55 

6,748,518.59 

628,607.15 

18,685.17 

7,395,810.91 

317,890,760.64 

294,146,920.17 

'JJTl'l 

(8,598,560.51) 

32,342,400.98 

317,890,760.64 

10.8072 

29,414,692.0026 

2561 

363,348,906.00 

44,559,293.86 

137,664.75 

408,045,864.61 

4,334,544.04 

100,000.00 

783,607.30 

33,851.71 

5,252,003.05 

402,793,861.56 

371,651,568.89 

(2,937,914.62) 

34,080,207.29 

402,793,861.56 

10.8379 

37,165,156.8763 
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fHl--1'1'.J'l-l!Vf ftnihr 1vJiin;1rlti 

- I "' "' 

-m1J1:::mnn1t111:::rnt1,11--1'1-lt1'3'1J'l-l

ru 1'1-l'Yi 30 O'l-lt11t1'1-l 2562

'.Ii '1-llfll'.i 

1illl'rll'Hl1'1l'V1W lllfl� (:JJ117'lf'W) 

TI'Wl'rllrnff m I 'VJ v ll',n� (:JJ'111'lf'W) 

--=:i. QJ cl ,::::1, d rl r/c:,, d o Q.I 

lJ:iJ,J'Yl l'il rn:JJ 'Vl l'U'Vlllelrn l'lfel'i'Tffl'lf"ff lllfl� (:JJ111'lf'U) 

1]�1,J'Vl rr1i11i1i fleJf um'ii''W lllfl� (:JJ'117'lf'U)

1J11J'Vl 'il'lf1il'W�l1'11'1 lllfl� (:JJ'111'lf'U)
dt .:!t '01 '117'.i Hti:::!fl'iel--1 �l:IJ 

11111'V1 irnirnf iiw1ernf1ui'uumi 111n� (:JJ'111'lf'W) 
"' ' 

WlW'lltl 

1J11J'Vl ;� elEHHl lllfl� (:JJ'111'lf'U) 

11111''\il iiw�n'll �vl1--1:JJa'1rl' 11,n� (:JJm'lf'U) 

1J11J'Vl 'li,fll'i'lfl--1 lllfl� (:JJ'117'lf'U) 

'l"Hl--1'1l'Ullti:::trl'.lil'.itllUlili'l 

11111'V1 U,f11:JJ m1naf 111n� (:JJ'111'lf'W) 

'llmhua::: foutr�m\' 

1J11J'Vl '111'01fllrl'Vl'U l'VlV Ill fl� (:JJ111'lf'W) 

11111'V1 m--1�1'Wtrn:::'i11 ivlYl'1n1--1t'VlW lllflfl (:JJ'111'lf'W) 

1J11J'Vl Vjj:JJl :JJl�'U lllfl� (:JJ117'lf'U) 

(Ul'Vl) 

45,459,100.00 14.66 

131,400 22,797,900,00 7-35

144,800 22,661,200,00 731 

32,222,040.00 10.39 

742,200 13,211,160,00 4.26 

223,700 12,806,825.00 4.13 

867,700 6,204,055.00 2.00 

21,888,750.00 7.06 

583,700 21,888,750.00 7.06 

50,903,515.00 16.41 

339,800 27,608,750,00 8,90 

285,400 5,451,140.00 1.76 

279,900 17,843,625.00 5,75 

9,503,500.00 3.06 

415,000 9,503,500.00 3.06 

9,895,600.00 3.19 

228,800 9,895,600.00 3.19 

61,332,150.00 19.78 

414,800 31,006,300,00 10.00 

2,188,600 23,636,880.00 7,62 

805,900 6,688,970,00 2-16
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mM lJ mtl vim ii i:T 11"' 1fo qh fia

_, .. "' 

-mu-a::;mi1J11trn::;1m.J�!'1'1rn'1lJ'I-I
<V "' <V 

W 1'1-11'1 30 fl'I-IUW'I-I 2562 

'.l.J1lel'Vl illJlo"I::; fli!JtliJ!'j'lf'I.-I �lfll'I (lJl!l'lf'I--I) 

'.l.J1lel1'1 ll'lil::; Hl'H'l'Vl'WlJ n!iJ �lfll'I (lJl!l'lf'I--I) 
.t::I. � .;::,,.,J j/ ,I O Q./ 

'.l.Jnl'll fl1ilrl\9llellfi lllfll'I (lJl!l'lf'I--I) 

'.l.J1lel'l1 i'.J'fl1'11:1 �lfll'I (lJlll'lf'I--I) 

'.l.J1lel'l1 �'.l.J'.l.Jflllil'lflil rlilJtliJt'ji''I--I �lfl\'I (lJlll'lf'I--I) 

'11fowll�iJfll'j'fl'1'1'J'l--l11--lili1'1ll11lJ'llf 1"lcJ llfln.!\i1 t elfi'W'lllfli 

1,rn1mHlflflj'l'l� !a'lJ !il ,a 

11'lJ!1'1-la'1lJ'I-I ('alflllJ'I-I 313,340,868.08 lJlfl) 

�l'W11--ll!U11:1 

593,300 

372,800 

4,605,500 

2,193,900 

448,400 

1,352,000 

1,640,000 

962,900 

('.Ul'll) 

5,221,040.00 

5,221,040.00 

53,567,216.00 

9,320,000.00 

23,948,600.00 

5,791,896.00 

8,071,200.00 

6,435,520.00 

16,154,000.00 

16,154,000.00 

3,986,406.00 

3,986,406.00 

310,133,317.00 

310,133,317.00 

1.68 

1.68 

17.27 

3.01 

7.72 

1.87 

2,60 

2.07 

5.21 

5.21 

1.29 

1.29 

100.00 

100.00 
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flel�lJ'Wiil�m1:itY 1w1fo�1flu
_, .. "' � Uu'.i::: fleJ 1J'.i1trn ::mu� l�'Wil�'iJ 'W
V ,:::!, <LJ ru 1'W'YI 30 fl'WUlU'W 2561

1J'Wlfll'H11�1'Vl'l"I tllfl� (:1.J'111'lf'W)

1J'Wlfll'.ifli1WJl'VlcJ tl1f1� (:1.J'111'Ji'W)

1J'Wlfll'Hl1�l'VlcJ tllfl� (:1.J'111'li'W)

dt � eJTl11'.i Iii! :::lfl'.iel� � :J.J

1J1ll'VI l:1.Jl'Wel1 il'Wllolel11'Wi''Wm.rn tl1n� (:1.J'111'li'W)
"' d 'l"IHWlHJ

u1ll'VI 9ivl eJeiri£ tl1n� (:JJm'li'W)

u1lJY1 'li.nwi1� tl1n� (:1.J'111'lf'W)

1J1ll'VI 'lft'W-l 'VlcJ l�'Wli1ilvi�llel'W�rlel'W1:'i\o\1r!i''W tl1n� (:1.J'111'li'W)

'l"lil��l 'Wllil :::iJ"lTil '.iqjill fir\

u1ll'VI u1o1'VI. tl1n� (:JJm'li'W)
u V � QJ d 'l"l\lll'Wlelil" �'111'.i:IJ'll'.i'l"IU

1J1ll'VI 11,rn::: ll'l"ll1'Vl'WlJ n!tl tl1n� (:1.J'111'li'W)
A Q./ Ad/. � o' 0 Q./ lJ:il,J'VI rl1ell1\ollef71:'i lllfl� (:1.J'111'li'W)

u1ll'VI FJ'm1:1c1 tl1n� (:JJm'lf'W)

'IJ'Wl;f�ll'tl::: fooff�fl�

1J1ll'VI vi1mmrl'cJl'Wl'VlcJ tl1n� (:1.J'111'li'W)

1J1ll'VI 'Vl1��1'Wlll1:::·n1 i vlvhni �l'Vl 'l"I tl1n� (:1.J'111'li'W)

111ll'Vl 'l"l1m :JJl�'W tl1n� (:JJm'li'W)

tlTW1'W'l1'W1cJ

132,600 

130,700 

792,900 

440,800 

605,000 

471,100 

373,500 

435,400 

649,500 

602,200 

2,912,200 

4,450,100 

806,700 

424,700 

3,208,500 

925,800 

(1J TV1) 

72,093,780.00

27,846,000.00 

28,231,200.00 

16,016,580.00 

21,268,600.00

21,268,600.00 

24,805,000.00

24,805,000.00 

58,837,650.00

32,505,900.00 

26,331,750.00 

28,037,200.00

11,864,650.00 

16,172,550.00 

32,669,350.00

32,669,350.00 

60,045,076.00

25,044,920.00 

15,397,346.00 

19,602,810.00 

63,647,390.00

27,817,850.00 

27,913,950.00 

7,915,590.00 

19.84

7.66 

7.77

4.41 

5.85

5.85 

6.83

6.83 

16.20

8.95 

7.25 

7.72

3.27 

4.45 

8.99

8.99 

16.52

6.89 

4.24 

5.39 

17.52

7.66 

7.68 

2.18 
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V tj V 

W 1'1.!'t'I 30 11'1-U.mJ'I-! 2561 

d. Q.) Q.J rl 

'lHl'l1i.'lfl'Vl'.i'l'W 

!! i.'l�ff'Vllifll 'i l'l/1�\ol'JTvi� fl elel�'W'Vleli.'li1� 

�rn.Ji�'I-Hl·HJ'I-J (1lrlllJU 358,897,010.54 '.IJl't'I) 

206,900 

(Ul'Vl) 

1,944,860.00 

1,944,860.00 

363,348,906.00 

363,348,906.00 

0.53 

0.53 

100.00 

100.00 
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ml-.l'l'J'Wiil�mi\i� 1rl�nc\i1fla 

-.ltlfll,'J'Ulf ft'l'W 

'Jll'J 11'i'111f1fll'H1-:J'l')'W 

'Jll'J,�!�'W'LJ'WNi'l 

rn.11�\ileimdl'J 

'J1:l.J'Jll'J1� 

¥11H�11'J 

mil1�'WM 

¥11H�11'Ji'W 

�� � 

'Jll'J b\il('U 1191 Vl'W)1llflfll'J lNVl'Wfl'Vl'fi 
q q q 

0 lq ..:::i..d .<:::!, .J .::::)_ 
'Jll'Jfll'J n7 b 'Jff'Vl'fi'Vl!fl\il 'U'W 1llfl!-:J'W M'Vl 'W 

q q 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2562 

8,813,561.54 

97,187.61 

8,910,749.15 

7,651,688.85 

132,355.29 

264,992.05 

40,000.00 

481.31 

1,400.00 

8,090,917.50 

819,831.65 

tlTYl 

5,101,808.58 

(7,659,446.54) 

(2,557,637.96) 

(1,737,806.31) 

2561 

6,030,650.73 

412,832.04 

6,443,482.77 

9,239,651.30 

161,693.87 

323,387.75 

40,000.00 

1,900.00 

9,766,632.92 

(3,323,150.15) 

11,279,766.56 

(29,772,024.71) 

(18,492,258.15) 

(21,815,408.30) 
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flel..'.l'VJ'W!U�'Ylll:lfl irlilfl"M!fij;j 

..'.l1J!!l:l�..'.lflTa1tl�auutl1;l..'.lfl'W'YlfY1ih.r'Yl11 

fll't'lfoui'W1:J'�1'W� 30 fl'I-Wltf'W 2562

ma 1�:u tu( r1 \i1 r1-:i) iu i1u 'Vlf 'V'l VJ:J''VI TI'il lflfll'.i� 11 i'l u-:nu 'l u '.i�'l'! 11-:iil 

rn.1 tl'i'( 'lll\il 'YJU)J:J''VITI'illflfll'.i rl'l'YJU 

'.ilcJfll'.ifll L n'l''VI TI�!fl\il tu 'il1m1u r1-:i'\flu 
' ' 

fll'.irl\ilrl-;!f/'VITiiunu'Vlf'V'lcJf/'VITI'illflfll'.i�l!'WU�lU 
' ' 

fll'.i 1�:utu( rl\il M)'ll 0-;!'\/IU� Mfo 'ii ,nvr� oml 1c.lM'VIU 'l u '.i �'!111-;!U 
' � ' 

' ,, 

:umi1ml1c.1m'Vlu 'Yif u 'lio �u i m�'l'! 11-:iil 
� ' 

n 1'.i rl\il m 'llo-:ii1u 'Vl'JV'l VJ:J''VITI 1 u '.i�'l111-:iil 

i1u 'VI f 'V'l vcy'VI n � u iJ 

ftu'Vlf'V'l cJf/'VITitlmc.1iJ 
' 

(:ur1�1mbc.1r1� 10 rn'VI) 
� 

' ,, 
rZn : 'l'!W1c.1r1�'\flu'Vifu'lio�uiu'.i�'l111-:iil 
- ' 

1JT\fl 

2562 

819,831.65 

5,101,808.58 

(7,659,446.54) 

(1,737,806.31) 

12,093,584.37 

(95,258,878.98) 

(83,165,294.61) 

(84,903,100.92) 

402,793,861.56 

317,890,760.64 

37,165,156.8763 

1,141,000.1705 

(8,891,465.0442) 

29,414,692.0026 

2561 

(3,323,150.15) 

11,279,766.56 

(29,772,024.71) 

(21,815,408.30) 

118,850,147.07 

(137,369,075.97) 

(18,518,928.90) 

(40,334,337.20) 

443,128,198.76 

402,793,861.56 

38,673,253.8132 

9,932,074.2848 

(11,440,171.2217) 

37,165,156.8763 
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-:.iu m:::mr{�hJ crvi 

ITl'l1''.j'iiili'WITf fJ'W� 30 nm.n£J'W 2562

m�ll-m1u rm 'il lflfl'il fl'j'j'lJ� ll'Wl-.! .:Jll-.! 

fl l'Hl� Mi 'W ffl-.! Ylf 'W VbJ'VlTI 'il lflfl l'.i � 71 'W 1--l .:J7l-.! 

lJ f 1J m � Yl 'lJ fll'Jl:l \Pl 'rl .:J cy'Vl TI ll-.! ffl-.! Vl f 'W vcyvi TI 'il 7fl fll'j' � 71 'W 1--l .:i 71--l 

1 ir1�ui�l-l 'ff ?lbJ'Vl TI '1 � lJl'il 1fl(l rt lli u)n 'i)fl'j''j'lJ� 11ilm TW 
• "' "" fll'.i'liell.:Jl-.!MVJl-.!

fll'J'1J7cH11--l'rl.:JVJl-.! 
' . 

riTwM1:iJ"r1�1llmmrnui�1Jwi 
� u 

• • 
m·rn � 'rl.:J 1 u 'rl fl'Y!'W 'il 1rn1u lf mrn mi ��eJfl!'U cJ 

� 

d. Jf  9 9/ ,J Q./ .J.� I fll'J l'V'llJ 6Ul-.!( r'l � M) ! 'WI 'il1'11'W 'il 7flfl7'.i'J'l.J'l/el rl 'W'Y! l-.!ll'J'rl .:iVJ'W 

fll'J'rl�Mi'W�11��11'Jrfl-:.J�ll'J 

fll'.ilt:JJ �l-.!('rl�'rl.:i) iu11dflu tu
Cl l1J �di::::)_ J � '.i71'Jf ll'.i fl7 ! '.i bJVl TIVl!fl \Pl '1Jl-.! 'il1fl!.:Jl-.! M'l'Jl-.! 

1wn11 '1J7�Yl'W 'ffYlTI� v.:i '1111n� �u 'il1m1u 'rl .:i vi'W 
' q q 

i1 u 'ff� cy'Vl TIM m 'il 1 fl n 'il m rn � 11 il 'W .:i 71--l 

m�11m1u'ff�'il1nn'ilmrn-u�m11u 

• 
fll:ifo'!fel �'W'Y! il ll'J'rl .:JVll-.! l 'W 'j' �'1117.:J TI 

q 

� "I � Ji a. 
I .:J 1--l vfl fllil-.! 71'1 l '.i l 'V'l lJ '1J 1--l ( 'rl � M )cy'Vl TI 

i1ui-11mu1m'.i ill -fulKuTI 

11ui-11flTI'Wlrll'J ill -fullmcJTI 

'l.JTVl 

2562 2561 

(1,737,806.31) (21,815,408.30) 

(248,945,144.63) (1,256,531,404.63) 

299,603,095.67 1,305,311,409.18 

(186,258.70) 

130,562.24 140,356.97 

(3,336,808.11) 16,639,416.52 

2,413,974.55 (9,593,547.74) 

(100,000.00) 67,872.98 

(155,000.15) (62,920.95) 

(15,166.54) 4,728.35 

(5,101,808.58) (11,279,766.56) 

7,659,446.54 29,772,024.71 

50,415,344.68 52,466,501.83 

12,093,584.37 118,850,147.07 

(95,258,878.98) (137,369,075.97) 

(83,165,294.61) (18,518,928.90) 

(32,749,949.93) 33,947,572.93 

44,559,293.86 10,611,720.93 

11,809,343.93 44,559,293.86 
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'j/ ,:::i. .::I. D OJ 

'Uell;jl:l'Yll,01-:iWi-,i'YITilrlt\J 

fll'll11JiJi'l-,l'[f fJ'l-,I� 30 !]'l-,lrJlrJ'l-,1 2562 

lJl'VI 

rl111f11i'liurr\il 

'J'Wyj 30 fl'WVlV'W 

irllJ1:1Hl'lfll'.i1>11&w,:nu (�1nnl1v) 

lJl1A1'11'W1VM'l'J'l-,lihll!'.ifl 

lJl'lAlff'W 'Vlf 'WcJ!)''VI i.l'u 'il 

,w
1
M('Ull'l'l'J'W)u1flriumrnl'l,'l'J'l-,I 

fill'.i('Ull'l'l'J'W)ulflfll'.il'l,'l'J'W!)''Vlli * 

'.iWfll'.iflll'.i!)''Vlli�!fl\il�llulfl!1'l-,ll1,VJ'W ** 

,1vm1r11!,('1Jll'l'l'J'W)!)''VITI�u,'1:J1li,1�m1rn1uMVJ'W ** 

,w '11'i'('1111'11'J 'W)u lfl riu fl'.i'.i:IJl'l,'l'J'W J,if u 

lJl'l ri1l'lu 'Vlf 'WcJ!)''VITii.J mvil 

ell'l'.i7111'W'VINfl�'.i!1'W�fhFl!)J!!l1:;�e]¾jl'll.J'.i:;fl,J1J!vl:IJ!�:IJ�ff1Fl!)J 

lJl1A7ff'W'Vlf'WcJ!)''VITii.Jmvil ('W'W1J1'VI) 

5m1111'W'Ue1,ri11 'li',i w,1:1J� eJ¾jl'l Alfl'W 'Vl'I'Wc!!)''VI i1111 ll � v,:;11-i1,'il (%) 

e1m1111u '11,mw '11'i'u1fl fll'.il'l,VJ m1:1J�e1 lJl1A7fl'W 'VI f 'W cJ!)''VITI!l1! ll �m :;11-i1, i'I (%) 
..., , n "" · d r � i:,., 11 = 

el\il_'.i11'1'1'W '1JeJ ,ul'W1'W 111! \l l1V!l'l,'W111 'W fl'Utl, fll'.i'lfel'UlV!,'W l'l ,'l'J'W 

,-:;11-i1,i'l�rl¾Jl1Alff'W'Yl'I'Wc!!)''Vlli!l1!\l�V'.i:;11foi'I (%) *** 

<JI .J. ""' 

'Uel:IJl'l!'W:IJ!\il:IJ 

* r11mw u1miimu 11 il1v��111 iJ wmi'1111m � v, :;w:h,i'I 

2562 

10.8379 

0.0241 

0.1093 

(0.1641) 

(0.0307) 

10.8072 

(0.49) 

317,891 

2.26 

2.49 

166.60 

** �tl¾Jl'l � ei 11il 1 V�'.iW,l'W mu '1:J 1 \'Ju '1 i.J1 uvi l'i'Vl1,1�v1 fl'W fl1J fll'.i 11.J� vuu i.Jl'l, i l'IV'.i1:1J'VeJn1vm, r11 '1 rn11l '1171'l'l'J'W 
d= .¾ Y .ci .c! I ,x I t.¾ IQ.I Q.I 

u 1 fl fl 7:; l1, 'l'J 'W 'VI !fl \ii '1J 'W L 'W '.i:; 1111, iJ ! 'W 1l, u 1fl"li1,!1l17 'IJ !l, '.i 1 V fl 1'.i 'If el 'Vl V11 'W 1 Vl'l, VJ 'W 'W 'W 'U'W !l � fl1J fl 11:IJ N 'W N1 'W 

'1J'1,'ilfl7\ill11\il'Uel,!1'W l'l,'l'J 'WI 'W ,:;11-i1,i'J 

� , � = .I = i � � •= lf = • d .!f "' 
*** 1:1J'Wm 1m,'WN7flli'Wlfl7'i !!l'l :;1,'WlN'l'J 'W 1 'W\il1ff!)J !)Jl 1 ·mu 1m:;m1'lft1 '117m,'Wl'l,'l'J 'W'11J,1tlmwm1 '!f!l 11'i'1 

'V7m1u l'l ,'l'J 'U!l clrn1'1'f u1 ,,h '1 :J ,1:1Ji ,fll'i�tl i \ii Vl.Jfl!)J!)Jl'VW�'W 111 !l fll'i'UlV i l'IVl.J!Y!)J !)Jl�tl �'W 

2561 

11.4582 

(0.0889) 

0.3241 

(0.8555) 

(0.6203) 

10.8379 

(5.06) 

402,794 

2.26 

1.49 

454.83 

**** �!l¾Jl1'V11,fll'ii1'W�ff1Fl!)Jl1111'I1J-:i1\il 2560 '1:Jmmrn1mvrnviv1J111Ji'Jtu'] '11'i'1�1J,ulfll.J'it11J'J:;v:;mi11J!)J:ilJufl-i111�,i'I 

rl111fm1l'li,u�1u� 

13 �mfl:IJ 2559 i, 

30 fl'WVW'W 2560**** 

10.0000 

(0.0331) 

0.5991 

0.8922 

1.4582 

11.4582 

13.41 

443,128 

2.22 

1.91 

420.06 
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flel--'l'IJ'W!UA'YJl�ij' !'WilflCH!1Ji;l 

·1-nrn.11 '11A 1.h::: m11n u m1 i�'W

1. 

' 

fHJ ..'.l'Vl'W 1t/ \>l'Vllftfl !'VJ� fl9fl ij l'l ("fleN'Vl'W") 'il \>l'Vl:::liJ l'J'WI iJ'W flel..'.l'Vl'W'J1lJfl1Jffl'tlf1..'.l l'W fl ru::: fl'J'JlJ fl 1'.i fl lfllJTT ft fl'Vl f Vl EJII l'l::; ' ' ' 
\oll'll\>!TTftfl'VlfVIEJ ("fl.l'l.\91.") 1rlw-ru� 13 \o)l'llfllJ 2559 lJ'\Jl'W1'Wl1'W'l'J'W'ilrJ'Vl:::liJl'J'W 2,000 i1'W1J1'Vl (ll'U..'.lliJ'W 200 i1'W 

TT'W11'J&M'Vl'W lJl'lf11'11'W11'.1M'Vl'Wl'l::: 10 'IJl'Vl) u1'hJ'Vl'fH1fl'VlfVIEJ'Orifl1'.if1el..'.l'Vl'W 'Vllftfl '\Jlfll>l ("'lJ1'hJ'Vl'O\>lfll'J") 1ilmfiur1m1 
q 'U q q qJ 

flel..'.l'l'J'W 1rn:::Ii'Wlfl71fl1..'.ll'l'1el�Iil'.l7 '\Jlflri (lJTTl'b''W) 1ilm11l'.l'Vl:::!iJl'.lu11il1c.1MVJ'W 1r1c.1iJiimr111fl1.:irnvi i1nr1 (lJTTl'b''W) 

1iluN'r11rni:-icnh::: ll'.l'b'U'Uel..'.lflel..'.l'Vl'W � � ' 

flel ..'.l'Vl'Wlil'W flel .:i 'Vl'W'J1lJ NfllJ 11 'lJ'lJ i:J fllTT 'W wff'riihu m1M 'Vl'W 1h:::urnf 'lJ �el �'WTT'W 1 m:H 'Vl'W 11 o::: i:JiinTn'W 1>1 elll'.I 
q q . q q q 

I 3) I !I/ 

1 fl 'j ,;jfll'j flel..'.l 'Vl'W lJ'W 1 1'.11Jll'Jf1'J::: 'il 71'.1!1'W M'Vl'W 'Uel ,;jflel ..'.l'Vl'W 1 'W \ol'Jlfll'JI! tt·;l'Vl'W \ol'Jlfll'Jfi..'.JTT 'W fi..'.l'Vl'W \91 'Jlfll'J!!TT ..'.JTT'W 
q q q q q 

3) ' ' . ' 

11u�1fl TT'W11'.1M'l'J'W'Uel-:iflel..'.l'l'J'W nu'l1.:i 1 'WTT ftfl'VlfVIEJTT1el'Vlf VlcJft'WB'W 111elrmm1>1elflNn lr1c.11110'W elV1.:i iriel v1.:i11u.:i 

TT1elTT l'lll'JelVl..'.l il'i'flllJ�fl111' flfllli:::fl'J'JlJfll'j fl. l'l.\91. fllTT'W riTT1el i'Hfl'JllJ!�'W'b'el'lJ ll>!l'Jflel..'.l'l'J'W'il :::�'ill'.illil'!.Hrnrmh'W 

fll'JTI..'.l'Vl'W 1 'WTT ftfl'VlfVIEJl!Al'l:::1h:::urn 1 W:lf fff1'W�-;!!!A!el l'Jl'l::: 0 �.:i!ell'Jl'l::: 100 'Uel..'.llJTifll'Vlf VIEJn'Wfl'VlTI'Uel..'.lfleM'Vl'W 
q 'U q q 

-:i 'lJ fll'j !1'W 'Uel..'.l fl el ..'.l 'l'J'W 'O rl 'V17 tu \91 llJlJl\ol'Jj l'W fll'j 'Jlc.lHU 'V11-:i fll'j 11u 'J1lJ� ..'.l fl l'J � fl 17lJ !I l'l :::!! 'U 1'U{] 1.J�'Vl 7-:J fl l'.i1.J t\J; 

�'U'.i:::flll'l'i 'i'f11>1 l'Jfli171'b'l;VI 1.Jt\j; !�el i ·11'iilu i 'U \91 llJTT a flfll'.i1.Jt\j;�rmel .:iJ1 i 'U 'lJ el ..'.l'U'J:::! 'Vll'l'l 'Vl l'J 'Wel fl'lllfltl 

..'.l 'lJ fll'j 11u iri'i ri'Vll�'W\olllJTT ftfllfllli'l'l!!TI:::'J'Ul! 'lJ'lJ� fllTT'Uri i'WlJl\91'.i'\i'l'Wfll'J1.J\ll;'j:l 1.J'lJ� 106 1iM "fll'.i1.Jru;ilrnf 1J 
'll <1\9 CJ Cl 

.<::!r. .d. 0 er. .<::!r. 9/ fl 'il fll'J'Vl rl ll'W 'Wii'.ifl 'ilm Vil::: rl l'U fll'JTI ..'.l'Vl'W" . q q 

1\91 ti 'U '.i :::fl ..'.l fl 'lJ el ..'.l fl l'.i'O rl 'Vl l'.i lc.1-.'.l l'W 1 u 'U '.i::: ! 'Vl ff 191..'.l J 'U ! � el fl 17lJ fl::: \>I 1fl 'lJ el-:J N' � l'W..'.l 'lJf) l'.i 11 'U � i :J ri' 'W! fl l'Jfl 'lJ mm i 'Vl l'J 
q � ' 

flel..'.l'l'J'W iri' i1>1'V'l1.:i'l.Jfll'.i!1'W'):l 1.J1Jfll1JleJ..'.lfl1l'i.Jtu 1r1m1'UM7M'lJfll'.i!1'W'):l 1.11Jmm i 'V1 l'.I 

fl 111l1::: m111 'i'fmfl'J'\Jl'W fl 7'.i'.i 71'.1-:il'W'Vl 1.:i flm1u � el eirnrn:::1.lf mh-:i 111:J 

1. lJl\ol'Jj l'W fll'.i'Jll'J..'.l l'W 'V17-.'.lfll'J 11'W �!ilJiJ NTI1.J..'.lfl'lJ i cjfi 'W 1Jlf'il �1.J'W

im:::wi1.:itl flel..'.l'Vl'Wlri''l111J1\o1Hl'Wfll'J'.ill'.l..'.ll'W'Vll-:Jfl7'.i!1'W'):l1.J'lJ'Uf1J'I.J'.i.:i ('Uf'l.J'UH 2560) �elelfl l1>11'.1
q <1.9 q q 

flm1'b'1:l}viu't)J:l} �.:iiii:-inu.:ir11JHi11TTfmelm:::c.1:::nn1ut)J;�1illi'WTT1el11a.:i1u� l lJfl'.ilfllJ 2561 lJl�eJ

'I.J61.1� lJl\91'.ijl'W fl l'J'.ilc.l..'.ll'W'Vll..'.lfll'.i 111-,1 \91..'.lfl�11 Mf 'lJfll'J'Uf 'lJ'U1 ..'.JTT1el'D rl 1 rrnt'W!�el 1 l1'iiidelm !  'Vlllvi l'JlJfl'l.J

lJl\91'.i'\il'W fll'.i�lc.1-.'.ll'W 'V17-.'.lfll'.i 11m:::w:h.:i1h:::!'Vlff 1 rl mhu 111ru1ilu fll'.i'Uf 'lJ'U'.i ,;11rn:::elTI'IJlcJ1'H i'ri! 'il'W!� 1'.11fl'l.J,., " ' 
•

fll'.i 1il 1>1!N c.1su'el¾jTI 1 'W 11 mmTT\o)'U'J:::fl el m'lJ flm1'W fl m1 llJl\91'.iJl'W fl 7'.i'J 1c.1.:i 11,,1 'Vll..'.l m111 'W 191-:i fl �71lJ 1� ei'I.Jt]u�u 

i:Jii NTI m:::'Vl 'lJel v1.:i1 ilu m'.i:::i/1r1 rul'i el..'.l'lJfll'.i 11u 'Uel-:i flel-:i'Vl'W 
" q 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 21



�..:iih-.,1;1tl',H1'1.J°l offrl1l! f rn '.1Jfll111'1-J �ih'el'.1Juru;11:u 1 u111'el11 �..:i1''W� 1 :um1fl:u 2562 :1J1\l'l1t1um1111'J..:i1u
u .. 

'V11..:im1i�u i.:iflrl11 'hi'f '.Limnff rnJ1 ..:il!1'el ,i'� Mil�u1�'el Mil1d 'el111!'1'171vi l'J:Ufl'.1Jmm11um1111'J..:i1u 'Vl 7..:i m111 u
'i�,,, 11..:i '!.h �1 'Vlfl' 1 � l'Jri1u,,,, q/1 �'W f11'i'el im l'J, ,r i�1 'ilu1� l'J1fl'.1Jnu6tl'�'V1i..:im1tl'i\);111;l � m1111'11 u 1u6'.IJ'1i
'V11..:J tl' ru ;r,rnrl offm1P11t 1u

u "' .. 

� q fl1'i\l'lfl11:U:IJ1\l'l1\T1Ufl1'i'i11'J..:J1U'V11.:Jfl1'i!..:JU 
:1J1\l'l1J7'Wfl1'i'i71'J.:J7'W'V17.:Jflm1'W 'ilu'.Uvi 1

'

m\l'l1J1'Wm1111'J.:i1'Wm.:iflm1'W 'il u'.Uvi 15

!'l"'el.:J 
m1il1m\l'l1J1um1111'J.:i1u'V11.:im111u

Sid 
" 

m 1 'li!1JUflf ..:imfl
11 l'J M 'il 7flfli\J i\Jl� '\117fl'.IJ� mi' 1

'i11'Jfl1'i� I �'W 11'1-J \l'l 'i 11-i 7..:JU'l"�! 'Vlfl'l! 1;l �� ..:J\l'l 'el '.LI!! 'Vl'W
QI 4 I I 9,} rnm'el'illl'J1;11..:il!'W1

N11'J'.IJ1111'i'U'el..:Jfl'el..:J'l'JU Mu1�1iiu11l11ilui1 :IJ1\l'l1}l'Wfl1'i11cMl'W'V11.:Jf11'i 11'1-J'il 'lJ'.IJi..:i flrl111:1.iil ffr! m�'Vl'.IJ'el ci1.:i
I �U fll'i � fllfl i\]loi 'el .:J '.LI fl l'i 11'1-J fill! f '.IJiJ �11 :U 1 off

" 

'W'elfl'illfl'W fffl11'lf1;'1"l'Ui\J;Mu1�f11fl'1.ffm\l'l'ij1Uf11'i'i11'J.:J1U'V11..:Jf11'il1U'ilU'.IJUf'.UUg'l (ufou1.:i 2562) !!l;l�
'ilU'.LI1mj �..:iili:-11;1tl'..:itfoHrlrnfo..:i'.IJfl1111'W�il1'el'.IJUruii�111u111'ell!�..:i1'u� 1 :um1fl:1J 2563 m\l'l1tiu

u .. 

q "' ' 1JJ SI"' _I"' _ I "" "' , SI� ,H .-1 , SI� J1 • � "' fl 11':ill'J.:J 1'W'V11.:Jf11'i I .:JU� .:J fl 1;111 1�1'.Ufl1'i1J'i'.U1Jg .:Jrl 'i'el 'il � l! :U 'U'Wl'V'l'el l! :IJ I 'W 'el 1111 'Vll! 'V1 l'J:U fl '.IJ:IJl\l'l 'i} 1U tll'i'fl l'J.:J 1U
vrnflm1u 1�l!11..:iu1�!'Vlfl' 1 � l'J'ff1'W 1 l! q/1 �'W fl 11'el TI'.IJW 111' 'lf� 1 'ilU!� l'J1fl'.IJ1TIU6tl'�'V17.:J fll'i'Ui\J ;111;1 � m11 ,r
!!U'"JU6'.IJ'1i'V17.:J'Ut"\j;fl'.IJ�off:u1\l'l'i}l'W

�..:i111\l'l1Jl'Wfl11111'J..:i1u'V11..:im111-w'ilu'.1Ji111mi..:i6

N11'J'.IJ1l!11'U'el..:Jfl'el..:J'l'JU.Mu1�1iiu11l11�'W11 :IJ1\l'l'l"j1'Wfll'i'i71'J.:J7U'V11.:Jflm1u'ilU'.IJUf'.UUg'l (ufoil1..:i 2562)
1m�'il u '.LI 1l!:i.ii..:iflrl111:i.iili:-11;1m�'Vl'.IJ'el ci1..:i1�u m1�rl1r1t1Jl>i'el..:i'.1Jflm1-wrl1l!f '.1Ji!�1i:u i off

:IJ1\l'l'l"j1'W fl11'i1 l'J.:J 1U'V11..:Jfll'i 11-w fl�:IJ!fl1'el..:ill'el'V11.:J fl1111-w U'i � fl'el'.IJ ,;'1 l'J:IJl\l'l'l"f 1U f111 Ut1ji :IJ1\l'l'l"f 1Uf11'i
111'J.:J1'W'V11.:Jfll'il1Ull1:l� f11'i� f111:U:IJ1\l'l'iJ1U f11'i'i71'J.:J7'W'V11.:J tll'i 11'W '01U1U 5 'il 'lJ'.IJ ! � l'Jl!ti' flf11'iff1fli\J'U'el.:J

" 
:IJl\l'l'l"\Tl'Wi..:iflrln,nuMi..:iil.. q 

� q fl1'i\l'lf111:U:U1\l'IH1Ufl1'i'i11'J.:J1U'V11.:Jfl1'i!.:JU
:IJ1\l'l'iJl'Wfl11'1Jt"\j; 'ilU'.IJvi 32

'

:1J1\l'l1J1-wmn11'J..:i1-wm..:iflm1-w 'ilu'.Uvi 7
:IJ1\l'l'ifl'Wfl1'i111'J.:J1'W'V11.:Jflm1'W 'il'lJ'.IJvi 9

.. .. q fl l'i II irn .:J 'ill'Jfl l'i I fl 'i'el .:J :IJ 'el 'V17.:J fl 11 !.:J'W 
rm 1tl � 1i:-1l'J'li''el:u1;11 fl 1 'el ..:i i'.l 'elm..:i fl 1111'1-J

.a � � !fl'i'el.:J:U'el'V11.:Jfl1'i!.:JU
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(4,634,073.27) 

34,262,385.10 

4,451,895.46 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

321,949,763.44      101.28

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 11,816,446.44         3.72       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 21,888,750.00         6.89       

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 9,895,600.00           3.11       

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 13,211,160.00         4.16       

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 6,204,055.00           1.95       

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 12,806,825.00         4.03       

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 22,797,900.00         7.17       

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 22,661,200.00         7.13       

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 23,636,880.00         7.44       

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 31,006,300.00         9.75       

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 6,688,970.00           2.10       

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 5,221,040.00           1.64       

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 27,608,750.00         8.68       

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 17,843,625.00         5.61       

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 5,451,140.00           1.71       

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 16,154,000.00         5.08       

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 9,503,500.00           2.99       

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 5,791,896.00           1.82       

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 6,435,520.00           2.02       

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 23,948,600.00         7.53       

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 8,071,200.00           2.54       

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 9,320,000.00           2.93       

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 3,986,406.00           1.25       

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (4,059,002.80)        (1.28)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 317,890,760.64      100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 11,816,446.44    3.72 

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน  

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ - - 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค้้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) - 3,893.75           

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) - 11,812,552.69 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 

15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็น

รายตัว

มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรมประเภท ผู้ออก

อันดับความน่าเช่ือถือวันครบ

ก้าหนด

ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)
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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 ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) 7,651.69 2.14

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 132.36 0.04

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 264.99 0.07

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (Other Expenses) 41.40 0.01

รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 8,090.44 2.26

* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีหักจำกกองทุนรวมได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนในตรำ

สำรหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562

PTR   = MIN(มูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สิน )

AVG.NAV(มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 248,945,144.63 

357,500,164.41 

PTR   = 0.70

 หมำยเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจำก trading costs ท่ีจะท ำให้ผู้ลงทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซ้ือขำยทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ำมำค ำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทท่ี

สำมำรถมีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือเพ่ือกำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงิน

ฝำก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือกำรลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือ
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อันดับ ช่ือบริษัทนายหน้า
 ค่านายหน้า

(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าท้ังหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน)  166,947.18      19.05%

2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  108,629.70      12.40%

3 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 92,527.43        10.56%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  81,310.52        9.28%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  61,197.97        6.98%

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 58,428.91        6.67%

7 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 49,129.13        5.61%

8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  47,071.58        5.37%

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด  42,312.66        4.83%

10 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 32,271.28        3.68%

11 อ่ืนๆ 136,408.02      15.57%

876,234.38     100.00%

* ค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

รวม*

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 

กันยายน 2562 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

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

2562 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมท้ังข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน

การจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซ้ือขาย

หลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ำกัด / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) / / / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) / / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ำกัด / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด / / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / / /
PHATRA บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) / / /
RHB บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / /
SCBS บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ำกัด / /
TNS บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / /
YUAN บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด / /
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

1 วสิามัญ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) SAWAD 1 1 6 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

2 สามัญ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 1 1 11 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

3 วสิามัญ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 1 1 2 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

4 สามัญ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI 1 1 12 2 0 วาระที่ 8 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ ประจ าป ี2562 ไม่เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ัง

 ดร.ถกล นันธริาภากร และคุณสุรพล สติมานนท์ 

เนื่องจากเปน็กรรมการอสิระติดต่อกนัเกนิ 9 ปี

5 สามัญ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 1 1 12 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

6 สามัญ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 1 1 7 4 0 วาระที่ 6 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ังพล

เรือเอกประเจตน์ ศิริเดช คุณพรเทพ พรประภา และคุณ

เกศินี วฑูิรชาติ  เนื่องจากเปน็กรรมการอสิระติดต่อกนั

เกนิ 9 ป ี และวาระที่ 9 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชี

และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ไม่เหน็ด้วย 

เนื่องจากมีผู้สอบบญัชีที่เปน็ผู้สอบบญัชีของบริษทั

ติดต่อกนัเปน็เวลา 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

7 สามัญ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 1 1 8 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

8 สามัญ บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) JMT 1 1 8 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับที่
ประเภท

การประชุม
ชื่อบริษทั

ชื่อยอ่

หลักทรัพย์

จ านวนคร้ังที่เชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังที่เขา้

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม

เหตุผลการคัดค้าน
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับที่
ประเภท

การประชุม
ชื่อบริษทั

ชื่อยอ่

หลักทรัพย์

จ านวนคร้ังที่เชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังที่เขา้

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม

เหตุผลการคัดค้าน

9 สามัญ บริษทั ควอลิต้ีเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) QH 1 1 8 2 0 วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ

บริษทัแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เหน็ด้วย 

กบัการแต่งต้ังคุณราชัย วฒันเกษม และคุณสุริย ์บวัคอม

 เนื่องจากเปน็กรรมการอสิระติดต่อกนัเกนิ 9 ปี

10 สามัญ บริษทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB 1 1 9 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

11 สามัญ บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) PRM 1 1 9 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

12 สามัญ บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) MINT 1 1 13 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

13 สามัญ บริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) PLAT 1 1 9 1 0 วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบญัชี และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทัประจ าป ี

2562 ไม่เหน็ด้วย เนื่องจากนางสาวพรรณี ตริยานันทกลุ

 หนึ่งในทีมผู้สอบบญัชี เปน็ผู้สอบบญัชีของบริษทัเกนิ

กวา่ 5 รอบปบีญัชีติดต่อกนั

14 สามัญ บริษทั ศุภาลัย จ ากดั (มหาชน) SPALI 1 1 7 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

15 สามัญ บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 1 1 10 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

16 สามัญ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) SAWAD 1 1 11 1 0 วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบญัชี และ

ก าหนดค่าสอบบญัชีป ี2562 ไม่เหน็ด้วย เนื่องจากมี

ผู้สอบบญัชีที่เปน็ผู้สอบบญัชีของบริษทัติดต่อกนัเปน็

เวลา 7 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

17 สามัญ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 1 1 9 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

18 สามัญ บริษทั โรบนิสัน จ ากดั (มหาชน) ROBINS 1 1 8 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับที่
ประเภท

การประชุม
ชื่อบริษทั

ชื่อยอ่

หลักทรัพย์

จ านวนคร้ังที่เชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังที่เขา้

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม

เหตุผลการคัดค้าน

19 สามัญ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 1 1 12 1 0 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่

เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ังนางรวฐิา พงศ์นุชิตเนื่องจากเปน็

กรรมการอสิระติดต่อกนั 9 ปี

20 สามัญ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 1 1 13 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

21 สามัญ บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 1 1 10 2 0 วาระที่ 5 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ ไม่เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ังนายผดุง เต

ชะศรินทร์ และนายปรีดี บญุยงั เนื่องจากเปน็กรรมการ

อสิระติดต่อกนัเกนิ 9 ปี

22 สามัญ บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จเีนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) STEC 1 1 8 1 0 วาระที่ 5 พจิารณาการแต่งต้ังกรรมการใหม่เขา้ด ารง

ต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ ไม่เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ังนายช านิ จนัทร์ฉาย 

เนื่องจากเปน็กรรมการอสิระติดต่อกนัเกนิ 9 ปี

23 สามัญ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ZEN 1 1 10 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

24 สามัญ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK 1 1 9 2 0 วาระที่ 5 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ ไม่เหน็ด้วย กบัการแต่งต้ังนายวฑูิร เตชะ

ทัศนสุนทร และนายภาวชิ ทองโรจน์ เนื่องจากเปน็

กรรมการอสิระติดต่อกนัเกนิ 9 ปี

25 วสิามัญ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI 1 1 4 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ

26 วสิามัญ บริษทั โรบนิสัน จ ากดั (มหาชน) ROBINS 1 1 2 0 0 เหน็ด้วยทุกวาระ
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การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการได

ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 

38/2560 ทน.46/2560 ทน.2/2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 สน.7/2561 ซึ่งการแกไขโครงการฯ น้ี

ไดรับคํารับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผาน

มา โดยการแกไขโครงการฯ ครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 

• สรุปรายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND

STOCK หุนทุนปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส 

DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-

THAICG)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-

SMALL CAP หุนทุน (TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX) 

กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF)  และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• สรุปสาระสําคัญการแกไขโครงการ ฯ

การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยการเพ่ิมเติม

คําจํากัดความ “บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม” 

ทุกกองทุน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เก่ียวกับ

อัตราสวนการลงทุน Concentration ในกองทุนอ่ืน ไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด

ของกองทุนอ่ืน (จากเดิมกําหนดไว 25%) 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 และ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน เก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงท่ี

คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (Single Limit) ของกองทุนเปน 10% ของ NAV เพ่ือชวย

ลดการกระจุกตัวของการลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLEQRMF, TLFLEXRMF, 

TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-

THAICG, TLDIVLTF-D, 

TLDIVRMF 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับขอกําหนดการไมขาย ไมรับซื้อคืน และไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีหากอยูระหวางการยายหรือเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

ทุกกองทุน 

ประกาศ 
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การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายของกองทุน 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ, TLEQ-THAICG 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงเก่ียวกับการดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเมื่อเลิกกองทุน 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเลิกกองทุน กรณี

โอนยายกองทุน LTF, RMF  

4 กองทุน ไดแก TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF และ 

TLFLEXRMF 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมของการแกไขโครงการ ฯ ครั้งน้ีไดทาง website ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th  หรื อหากมี ข อส งสั ยและ

ตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอบริษัทจัดการ ไดท่ี 0-2015-0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 
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การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เมื่อ

วันท่ี 14 มีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

• รายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนทุน

ปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)  กองทุนเปดทา

ลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-SMALL CAP หุนทุน 

(TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิ

เบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• การแกไขในหัวขอ “7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม” โดยเพ่ิมเติมขอความดังน้ี

การแกไข เหตุผล 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน ชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา

หนวยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน โดยการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีผูถือ

หนวยลงทุนไดแจงไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือจัดสงเปนเช็คขีด

ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณยีลงทะเบียน หรือวิธี

อ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

เชน E-Wallet เปนตน ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

เพ่ิมบริการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในการรับเงินคาขายคืน 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถ สอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ีบริษัทจัดการ 02 015 0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

ประกาศ 
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ประกาศ 

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 
จำนวน 12 กองทุน 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.13/2562, ทน.14/2562, ทน.20/2562, ทน.33/2562, 
ทน.34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562, สน.23/2562, สน.38/2562 
โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน มีดังนี ้

เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

1.คำจำกัดความ

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง
ทรัพย์สินดังนี้ เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับเงิน
ฝาก

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง
ทรัพย์สิน ดังน้ี เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
- เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติ
เสียงข้างมาก”

2.การลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง
(structured notes : SN)

กองทุนที่แก้ไข : TLFLEX, 
TLLTFEQ, TLFLEXRMF, 
TLEQRMF 

การลงทุนใน SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมลูค่ายุติธรรมไปยัง
ThaiBMA ตามวันท่ีกำหนด
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN
อย่างมีนัยสำคญั ให้ผู้ออกคำนวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรม
ไปยัง ThaiBMA ทันที นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุน
ใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV
(product limit)

ไม่บังคับใช้เกณฑ์การแจ้งมลูค่ายตุธิรรมและเกณฑ์ 
product limit ในกรณีที่ SN มีการเสนอขายในวงกว้าง
และขึ้นทะเบยีนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ เช่น callable / puttable bond 

3.การนับ concentration
สำหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน / ตราสาร Basel III /
ตราสารศุกูก

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ิน
ดังกล่าวของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงิน
กู้ยืมจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยบลจ.อาจนำ financial 
liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ไดป้รากฏอยู่ในงบการเงิน 
มารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้ 
ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
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4.การดำเนินการเมื่อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนขาด
คุณสมบัติ หรือไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนดโดยไม่ได้เกิดจาก
การลงทุนเพ่ิม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันท่ีครบกำหนดระยะเวลา
- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ
เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ

5.การดำเนินเมื่อการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน 

6.การชำระค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับมติพิเศษ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

7.การเปิดเผยข้อมูลการ
จ่ายเงินปันผล

กองทุนที่แก้ไข : 
TLDIVLTF-D, TLDIVEQ-D 

ประกาศในหนังสือพิมพร์ายวันอยา่งน้อย 1 ฉบับ เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถทราบได้ 
เช่น ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 

8.การเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

1.การลด/เพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย เมื่อดำเนินการ
แล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบภายใน 3 วันทำการ

1.การลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยจะแจ้งให้ผูล้งทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วนัท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.1 กรณีไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ จะแจ้งให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรยีก
เก็บ 
  2.2 กรณีเกินเพดานโครงการ (ในรอบระยะเวลา 1 ปี) 
ไม่เกิน 5% ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วัน ในกรณีที่มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ 
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9.การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น การแก้ไขท่ีทำให้ผู้ถือหนว่ยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ให้แก้ไขกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมเ่สีย
ค่าธรรมเนียม
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน
และกำหนดให้การแกไ้ขท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่าง
มีนัยสำคญัต้องได้รับมติพิเศษ (≥75% ของจำนวนหน่วย
ทั้งหมด)

10.การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
ผูกพัน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องไดร้ับมตโิดยเสยีงข้างมาก 

กำหนดให้การแกไ้ขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องไดร้ับมติพิเศษ 

11.การเลิกกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด (“ 2/3”) 

บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิก
กองทุนหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม 
และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการขายคืน
หน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

12.การเลิกกองทุนรวม
LTF/RMF

กองทุนที่แก้ไข : เฉพาะ
กองทุน LTF/RMF 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน
เพื่อรวบรวมเงินและดาํเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 
5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุเลกิกองทุน 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายใน 5 วัน
ทําการ รวบรวมเงินจากการจำหนา่ยหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สิน ภายใน 10 วันทำการนบัแต่วันท่ีเกิดเหตุเลิก
กองทุน และโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF/RMF อื่น โดย
ไม่ชักช้า 

13.การวางทรัพย์

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิำเนาในประเทศไทย 
และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภมูิลำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทาลิส จำกัด 
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รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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ประกาศ 

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 2 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการ จำนวน 2 กองทุน เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑว์ัดผลการดำเนินงานของกองทุน  

ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับท่ี 52) (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้
ผ่านกองทุนรวม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น กองทุนรวมจึงมีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น 
ดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจึงควรสะท้อนผลดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการใช้
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net Total Return Index) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยได้รับความ
เห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการแก้ไข ดังนี้ 

กองทุน เดิม ใหม่ 

1. กองทุนเปิดทาลิส
ตลาดเงิน (TLMMF)

1. ผลตอบแทนของ TBMA Short Term
Government Bond Index ร้อยละ 55
2. ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper
Index (A- up) ร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3
เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย
ร้อยละ 25
ทั้งนี้ กองทุนอาจนำผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ 3 เดือน เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็น
ตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ของกองทุนได้

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสัน้ (Short-term
Government Bond Index) สดัส่วนร้อยละ 55
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper
Index) ที่มีอันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 20
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5
ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี สดัส่วนร้อยละ 25
ทั้งนี้ กองทุนอาจนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สดัส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวช้ีวัด
เพิ่มเตมิเพื่อเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้

2. กองทุนเปิดทาลิส
เฟล็กซิเบิล้
(TLFLEX)

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (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 และ
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET TRI) สัดส่วนร้อยละ 50
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชน
Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย สดัส่วนร้อยละ 20
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหัก
ภาษี สัดส่วนร้อยละ 10ุ ิ ิ ็ ิ ิ้
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ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทาลิส จำกัด 
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