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TALIS DIVIDEND STOCK RMF : TLDIVRMF 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้น
จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ 

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร  

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร 

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสารเพื ่อพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั ้งที ่มีการประกาศงบการเงิน  ซึ ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการ
กองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วย
ลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) 
รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  และตราสาร
หนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยง

ชีพ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤติไปได้ และสามารถกลับไปเติบโตได้

เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่สภาพคล่องในระบบการเงินยังมีอยู่สูงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดบัต่ำ

มาก นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มจะตกลงสู่จุดต่ำสุดในปี 2563 และมีแนวโน้มฟื้นตัว

ต่อเนื่องในปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการเช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้

ในระยะยาว แม้ว่าระยะสั้น ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจากความกังวลในผลกระทบจากปญัหา COVID-19 บ้าง ทั้งนี้ เพื่อ

สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือก

หลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อ

ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที ่ 30 เมษายน 2564 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื ่อการเลี ้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

12,850,937.69 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.3130 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.70 

และลดลงนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนร้อยละ 6.87 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ  บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ภาวะตลาดหุ้น 

การระบาดของ COVID-19 สร้างความตื่นตระหนกและกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จากการ

ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทำให้หลายประเทศหลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง 

(Lockdown) และจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งการ Lockdown 

ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางของหลาย

ประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และลดความ

ตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นก็เริ่มมี

แนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ด้วยสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้ ยังมี

ความคาดหวังการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่คาดว่าจะมีการพัฒนาสำเร็จและมีการอนุมัติการใช้อย่างเร่งด่วนภายในสิ้นปี 

2563 และจะเริ่มทยอยกระจายการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้น

ตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ยังทำให้เกิดแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New 

Normal) เช่น การประชุมทางไกลที่บ่อยขึ้น การทำงานและใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทที่ได้ประโยชน์จาก New 

Normal นี้มีผลประกอบที่เติบโตสูงสวนกระแสการตกต่ำของเศรษฐกิจ รวมทั้งบริษัทที่สามารถปรับตัวได้ดีหลังเกิดวิกฤติ

ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่สามารถเติบโตได้มากนัก ดังนั้น การที่ราคาหุ้นตกต่ำ

ในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นการตกต่ำทีสุ่ด และเป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวที่จะเข้าลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการ

ดี หรือลงทุนเพื่อรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากอีกครั้ง หลังจากการประกาศความสำเร็จของ

การพัฒนาวัคซีนของ Pfizer ซึ ่งเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวแรกของโลก ทำให้ความคาดหวังการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในปี 2564 มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคน

ใหม่ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจที่ประเมินทิศทางได้ลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นมาในยุค

ประธานาธินดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าการค้าการลงทุนของโลกจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัว

ขึ้นมากจนแตะระดับ $70 ต่อบาร์เรล จากการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันตามเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ OPEC ยังคง

ควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่ 

แม้ว่าในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา จะเกิดการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทย และรอบหลัง

นี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าในรอบครึ่งแรกของปี 2563 มาก แต่ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงเหมือนในช่วงตน้ปี 

2563 เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าในที่สุดแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ จากการกระจาย

วัคซีนที่เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ และเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัว เช่นเดียวกับการเกิดระบาดรอบสองของ COVID-19 ในประเทศ

อ่ืน ๆ ทั่วโลก 
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บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น

อย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่หดตัวลงมากในปี 2563 โดยในปี 2564 การฟื้นตัวหลักจะเป็นจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ

และการส่งออก ในขณะที่ปี 2565 จะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว ทำให้เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทยน่าจะมีการปรับตวั

ในทิศทางที่ดีในช่วง 2 ปีนี้ โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเป็นหลัก 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

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

(24 พ.ย. 60) 

TLDIVRMF 14.11 14.12 26.76 27.70 -1.69 N/A N/A -2.05 
Benchmark2 14.73 13.34 44.54 37.07 -0.96 N/A N/A 1.78 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

12.83 13.32 15.73 16.06 17.67 N/A N/A 16.88 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

15.39 14.78 21.30 21.60 23.16 N/A N/A 22.07 

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

 2ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2.06%

-18.16%

4.17%

-6.19%

1.30%

-3.42%

2.38%

-7.55%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

2560* 2561 2562 2563

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2560

TLDIVRMF

Benchmark
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บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 12,290,971.00
 (ราคาทุน วันท่ี 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 11,046,940.75 บาท )

558,077.70

101,024.01
247,166.72

รวมสินทรัพย์ 13,197,239.43
หน้ีสิน

308,192.48

22,290.93
328.79
780.19

13,884.51
หน้ีสินอ่ืน 824.84

รวมหน้ีสิน 346,301.74
สินทรัพย์สุทธิ 12,850,937.69
สินทรัพย์สุทธิ:

13,798,819.31

(997,215.34)
49,333.72

สินทรัพย์สุทธิ 12,850,937.69

9.3130
1,379,881.9207

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบแสดงฐานะทางการเงิน*
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หน่วย)

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการด าเนินงาน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

เจ้าหน้ีจากการลงทุน
จากการซ้ือเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีจากการลงทุน

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย
จากการขายเงินลงทุน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 586,190.00          4.77           

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 80,300      586,190.00           4.77            
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1,772,070.00        14.42         

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 21,700      262,570.00           2.14            
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 27,400      876,800.00           7.13            
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 3,700        632,700.00           5.15            

ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค 1,660,850.00        13.51         

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 16,100      644,000.00           5.24            
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 2,900        511,850.00           4.16            
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 10,000      505,000.00           4.11            

ธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์ 2,247,925.00        18.29         

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 4,100        149,650.00           1.22            
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 14,500      652,500.00           5.31            
บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 8,300        690,975.00           5.62            
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 3,400        754,800.00           6.14            

ธนาคาร 1,311,450.00        10.67         
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 7,100        862,650.00           7.02            
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 3,400        448,800.00           3.65            

บริการ
บริการ 919,050.00          7.48           

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 111,400    919,050.00           7.48            
บริการเฉพาะกิจ 758,368.00          6.17           

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 72,920      758,368.00           6.17            

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

ช่ือหลักทรัพย์ จ านวนหน่วย
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน
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ช่ือหลักทรัพย์ จ านวนหน่วย
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน
พาณิชย์ 356,250.00          2.90           

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 5,700        356,250.00           2.90            
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 597,120.00          4.86           

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 31,100      597,120.00           4.86            
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,665,898.00        13.55         

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 9,800        512,050.00           4.17            
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 75,100      253,838.00           2.07            
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 22,900      469,450.00           3.82            
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 46,800      430,560.00           3.50            

วัสดุก่อสร้าง 415,800.00          3.38           
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 900          415,800.00           3.38            

รวมหุ้นสามัญ 12,290,971.00      100.00       

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,046,940.75 บาท) 12,290,971.00      100.00       

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี
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บาท
รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 247,894.30
รายได้ดอกเบ้ีย 483.08

รวมรายได้ 248,377.38
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 120,987.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,784.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,234.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 13,884.51
ค่านายหน้า 28,633.42
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,100.00

รวมค่าใช้จ่าย 170,624.43
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ 77,752.95

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 659,076.50           
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังส้ิน 1,875,983.06         

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน 2,535,059.56       
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 2,612,812.51       

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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

ของตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน

12,849,392.99    99.99

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 558,421.99          4.35      

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 586,190.00          4.56      

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 644,000.00          5.01      

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 511,850.00          3.98      

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 505,000.00          3.93      

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 262,570.00          2.04      

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 876,800.00          6.82      

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 632,700.00          4.92      

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 149,650.00          1.16      

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 652,500.00          5.08      

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 690,975.00          5.38      

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 754,800.00          5.87      

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 862,650.00          6.71      

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 448,800.00          3.49      

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

บริการ

บริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 919,050.00          7.15      

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 758,368.00          5.90      

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 356,250.00          2.77      

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 597,120.00          4.65      

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 512,050.00          3.98      

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 253,838.00          1.98      

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 469,450.00          3.65      

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 430,560.00          3.35      

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 415,800.00          3.24      

สินทรัพย์อ่ืนหรือหน้ีสินอ่ืน 1,544.70            0.01     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,850,937.69    100.00  
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) -                -                 

(ข) 558,421.99      4.35               

(ค) -                -                 

(ง) -                -                 

ตราสาร ผู้ออก/ค้ าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                558,421.99      ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส าหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก าหนด

อันดับความน่าเช่ือถือ มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรม

ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนดั
ชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ
เปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี ้ได้ตรงตาม
กำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทิช์ 
อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 
คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 
"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ
เครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 120.99                1.06

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1.78                    0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 4.23                    0.04

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 14.98                  0.13

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 141.98                1.25

*   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

    ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

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

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )
       AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 7,249,941.63       

11,408,508.67     

PTR   = 0.64

 หมายเหตุ : ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและสะท้อน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีสามารถมี

การซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC 

derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท) อัตราส่วน
1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 4,367.15              16.32%
2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  3,721.85              13.91%
3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  3,161.55              11.81%
4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  2,957.88              11.05%
5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  2,595.19              9.70%
6 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 1,639.46              6.13%
7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  1,459.94              5.46%
8 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 1,246.68              4.66%
9 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 1,161.42              4.34%
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 1,102.65              4.12%
11 อ่ืนๆ 3,346.42              12.50%

26,760.19           100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

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

รวม*
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

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

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบท

วิจัยรวมท้ัง

ข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชม

บริษัท

การได้รับสิทธิ

ในการจองหุ้น

การได้รับ

ระบบข้อมูล

ราคาซ้ือขาย

หลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ากัด / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากัด / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / / /
KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) / / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด / / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ากัด / /
TNS บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) / / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / /

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน

การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็น

ธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่

พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึงลูกค้าสามารถขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี www.talisam.co.th
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการ เปิดเผย

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

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

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th 
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