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การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแต 1 ม.ค. 2563 เปนตนไปจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

         

กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว  
TALIS LONG TERM EQUITY FUND 

TLLTFEQ 

กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) 

กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสำคัญ 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน  

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

 
กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

 
สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

 
คาธรรมเนียม 

ผลการดำเนินงาน 

 
ขอมูลอ่ืน ๆ 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

กองทุนปดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลีย่นเขาจากกองทุนอื่นท่ีมิใช LTF  
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 นโยบายการลงทุน:  

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสาร

ทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อางอิงกับ

ผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจด

ทะเบียน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่อางอิงกับผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน 

ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพยที่ผูจัดการกองทุนไดกำหนดไวในสัดสวนที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ 

ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไวขางตน การลงทุนนั้นจะตองเปนไปในลักษณะที่ไมทำใหกองทุนมีฐานะการลงทุน

สุทธิ (net exposure) ในหุนสามัญ หรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน 

ในสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวย

ลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เชน การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิง

กับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เชน กองทุนรวมอาจเขา

ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 

หรือกองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา (Forward Contract) เพื่อลดอาย ุPortfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื ่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment 

grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไมได

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

การลงทุน (Efficient portfolio management) ไดเมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุญาตใหเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว 

 กลยุทธการบริหารกองทุน:  

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกวามูล

คาท่ีลงทุนและทำใหขาดทุนได 

 ผูท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 

 ผูลงทุนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ 

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คำเตือนที่สำคัญ 
 กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงเน่ืองจากใชเงินลงทุนในจำนวนท่ีนอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุน

สูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน

โดยคำนึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุนและฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงทำให

กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนผสมท่ัวไป 

 ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนประกัน 

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 

และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกำหนดเวาลา มิฉะน้ันจะตองชำระเงินเพ่ิม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

(ควรลงทุนไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน) 

 เม่ือครบกำหนดระยะเวลา ผูถือหนวยลงทุนท่ีลงทุนต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัท

จัดการจะดำเนินการเปล่ียนชื่อกองทุนโดยใหถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 ผูลงทุนควรขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวดวย 

 ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดบริษัทจัดการอาจใชดุลย

พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังดังกลาวได 

 กองทุนรวมอาจมี/มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวย

ลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 

1 ใน 3 ไดท่ี www.talisam.co.th 

  

กองทุนรวมน้ีไมเหมาะกับใคร 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนระยะสั้น 
 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 
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ตัวอยาง 

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 

4 5 6 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 

คอนขางต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 

คอนขางสูง 
เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

โอกาสขาดทุนเงินตน 

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (market risk) 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 

ต่ำ                                                                                                                                สูง 

< 5 % 5 – 10 % 10 – 15 % 15 – 25 % > 25 % 
 

 กลุมหุนท่ีเนนลงทุน 

ต่ำ                                                                                                                                สูง 

general large cap mid/small sector 

 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 

ต่ำ                                                                                                                                สูง 

< 10 % 10 – 20 % 20 – 50 % 50 – 80 % > 80 % 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 

ต่ำ                                                                                                                                สูง 

< 20 % 20 – 50 % 50 – 80 % > 80 % 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย 

*คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.talisam.co.th 

https://www.talisam.co.th/
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ทรัพยสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

หลักทรัพย % NAV 

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 7.81 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.04 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 5.41 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5.36 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 5.02 

  

อาหารและเคร่ืองด่ืม, 

6.48 %

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร, 13.44 %
พลังงานและ

สาธารณูปโภค, 

1.94 %เงินทุนและ

หลักทรัพย, 

13.33 %

ธนาคาร, 4.01 %

ประกันภัยและประกัน

ชีวิต, 2.90 %
การเเพทย, 4.42 %ขนสงและโลจิสติกส, 4.93 %

บริการ

เฉพาะกิจ, 

7.81 %

พาณิชย, 17.56 %

บรรจุภัณฑ, 

1.96 %

ปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ, 

4.78 %

ของใชสวนตัวและ

เวชภัณฑ, 4.54 %

วัสดุกอสราง, 5.41 % เงินฝากธนาคาร, 5.90 % ทรัพยสินและหนี้สินอ่ืน, 0.58%

เปนขอมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 ท้ังนี้ คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.talisam.co.th 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
 % NAV 

https://www.talisam.co.th/
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หมายเหตุ:  

1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว 

2) คาใชจายอ่ืน เปนขอมูลของรอบปบัญชีระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564 

3) สามารถดูค าธรรมเนียมที ่ เร ียกเก ็บจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป ในหนังส ือชี ้ชวนสวนขอม ูลกองทุนรวมได  ท่ี 

www.talisam.co.th 

4) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืน
ใดที่เกี่ยวของ มีแกไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอกำหนด เงื่อนไข หรือหลักเกณฑในการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

5) การคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน คำนวนใน
อัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวมกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถา
มี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ดังกลาวขางตนไดไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนยีมหรือ
คาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ และสำนักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 
  

2.1400

0.0316 0.0749 0.0181

2.2645

0.0000
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2.0000

3.0000

4.0000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืน คาใชจายท้ังหมด 

คา
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง

%
ตอ

ปข
อง

 N
AV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สูงสุดไมเกิน 3.2100

สูงสุดไมเกิน 0.1070 สูงสุดไมเกิน 0.1284 สูงสุดไมเกิน 0.4066

สูงสุดไมเกิน 3.8520

 *คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย 3.00% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 3.00% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

สับเปลี่ยนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการ

ของบริษัทจัดการ 

• กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุน

รวมปกติเขากองทุนรวมหุนระยะยาว 

• กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง

กองทุนรวมหุนระยะยาว 

สับเปลี่ยนกับกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใต

การจดัการของ บลจ. อ่ืน 

• กรณีกองทุนเปนกองทุนตนทาง 

• กรณีกองทุนเปนกองทุนปลายทาง 

 

 

 

ในอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 

ยกเวน 

 

 

200 บาทตอรายการ 

ในอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย 0.30% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิใน

หนวยลงทุน 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ: 

(1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ไดรวมภาษี มลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน

ใดแลว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุน/ผูลงทุนโดยตรง 

(2) คาธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราท่ี

ไมเทากัน โดยบริษัทจดัการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 

  

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 
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ผลการดำเนินงานในอดตี / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภณัฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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* ตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทําการสุดทายของป 2559

TLLTFEQ

Benchmark

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

5. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General 

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation): 17.73% 

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแตจัดตั้งกองทุน: -49.72% 

1. ดัชนช้ีีวัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 
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หมายเหตุ:  * ผลการดำเนินงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป แสดงเปน % ตอป 

 

 

 

 

 
   

Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 4.85 9.17 15.50 8.78 7.01 6.76 9.69 9.34 8.86 14.57 12.44 11.76 

25th Percentile 2.65 4.49 8.19 2.88 3.70 5.51 11.43 11.34 10.95 18.97 16.03 14.87 

50th Percentile 1.59 2.59 5.44 0.66 2.34 4.74 12.29 12.06 11.47 19.56 16.69 15.37 

75th Percentile 0.63 1.46 3.05 -0.87 0.82 3.66 13.14 12.83 12.41 20.51 17.60 15.88 

95th Percentile -1.11 -0.92 0.48 -4.60 -1.68 2.17 15.54 14.05 14.09 22.43 19.86 17.13 
 

 
 
 
  

ผลการดำเนินงานยอนหลัง 

กองทุน 
Year to 

date 
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ป* Percentile 3 ป* Percentile 5 ป* Percentile 10 ป* Percentile 

ต้ังแต

จัดต้ัง* 

TLLTFEQ 10.27 11.01 1st - 5th 16.66 1st - 5th 17.40 1st - 5th 8.69 5th - 25th 6.57 5th - 25th N/A N/A 5.64 

Benchmark 1.93 2.47 25th - 50th 4.22 25th - 50th 8.33 5th - 25th 2.96 5th - 25th 4.38 5th - 25th N/A N/A 5.03 

ความผันผวนของ 

ผลการดำเนนิงาน 
16.73 17.19 95th - 100th 15.36 95th - 100th 15.73 95th - 100th 21.46 75th - 95th 18.31 75th - 95th N/A N/A 17.73 

ความผันผวนของ 

Benchmark 
11.26 11.96 25th - 50th 11.41 25th - 50th 11.24 25th - 50th 19.64 50th - 75th 16.38 25th - 50th N/A N/A 15.81 

*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.talisam.co.th 

6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุม Equity General ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

https://www.talisam.co.th/


TLLTFEQ  10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมจาย 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

9 พฤศจิกายน 2559 

ไมกำหนดอายโุครงการ 

1,000 ลานบาท 

นโยบายการจายเงินปนผล 

ผูดูแลผลประโยชน 

นายทะเบียนหนวยลงทุน 

วันที่จดทะเบียน 

อายุโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการ 

นายวีระพล สิมะโรจน, (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 9 พฤศจิกายน 2559) 

น.ส. ปวเรศร ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 9 พฤศจิกายน 2559) 

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ, (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 9 พฤศจิกายน 2559) 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

วันทำการซื้อ  : บริษัทจัดการปดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาจาก

กองทุนรวมอ่ืนเปนการถาวร (ยกเวนการสับเปลี่ยนเขาจากกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดลงทนุ

กอนวันที่ 1 มกราคม 2563) โดยไดรับมติเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน มีผลตั้งแตวนัที่ 

1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 1,000 บาท 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 

ซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน 

หนวยลงทนุ 

วันทำการขายคืน  : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. 

มูลคาข้ันตำ่ของการขายคืน : ไมกำหนด 

ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+3 คือ 3 วันทำการนับตัง้แตวันถัดจากวันทำการรับซื้อคืน

หนวยลงทนุ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.talisam.co.th 

คุณสามารถดูตารางการสบัเปลีย่นหนวยลงทุนไดที่ www.talisam.co.th 

ชองทางการทำรายการ  

 บลจ.ทาลิส 

 ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจดัการ 

 อินเทอรเน็ต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th 

 แอปพลิเคชั่น Streaming for fund 

ขอมูลอื่น ๆ  
 

https://www.talisam.co.th/
https://www.talisam.co.th/
https://www.talisam.co.th/
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 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนนัเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ เว็ลธ เมจิก จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)  

 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ ฟนโนมนีา จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ โรโบเวลธ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จำกัด  

 บริษัทหลักทรัพย พาย จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
ที่อยู: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2015-0222  โทรสาร 0-2015-0223 

website: www.talisam.co.th 

email: customerservice@talisam.co.th  

  

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 

= 1.06 
*คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสิน ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน  

  

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน (Portfolio 
Turnover Ratio : “PTR”)* 

ขอมูลอื่น ๆ (ตอ) 

 

https://www.talisam.co.th/
mailto:customerservice@talisam.co.th
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คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ 

www.talisam.co.th 
                                    

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล

สำคัญ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม

และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง 

ที่อยู: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซน็เตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2015-0222 ตอ 0237-0239  โทรสาร 0-2015-0223 
email: compliance@talisam.co.th 

  

รองเรียน 

ขอมูลอื่น ๆ (ตอ) 

 

https://www.talisam.co.th/
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ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน 

 ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน

หรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน  

ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวม

มีความผันผวนจากการ เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

• กองทุนจะทำการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ เชน ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ

ปจจัยอ่ืน ๆ จะสงผลตอราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุน

ในหลักทรัพยใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

ตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งใชอางอิงในการตีมูลคาของตราสารหนี้ สงผล

ใหมูลคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงขาม เชน เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่มสูงข้ึน จะทำ

ใหราคาตราสารหนี้ลดลงและทำใหกองทุนขาดทุนได เปนตน 

• ในสถานการณที่ตลาดมีแนวโนมดอกเบี้ยเปนขาข้ึน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งราคามี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยูในระดับต่ำ และในทางกลับกันในสถานการณที่

ตลาดมีแนวโนมดอกเบี้ยเปนขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกำไร

จากราคาตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ง

ราคาไมออนไหวตอการเปลีย่นแปลงของดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผูออกตราสาร

โดยเฉพาะ เชน ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแขงขัน ความสามารถของคณะผูบริหาร เปนตน 

• กองทุนจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตาม

และวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เชน เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เปนตน 

 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไมสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยไดในระยะเวลา 

หรือราคาที่ตองการ เนื่องจากหลักทรัพยขาดสภาพคลอง 

• ในสวนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคลองของหลักทรัพยกอนตัดสินใจลงทุน 

และมีการประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลองหลังจากการลงทุนแลวโดยสม่ำเสมอ 

• ในสวนของตราสารหนี้กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดสวนข้ันต่ำของการคงทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงมาก 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินตน และดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit 

Risk) หรือคูสัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเปนผลมาจากผูออกตราสาร ผูค้ำประกัน หรือ

คูสัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไมมีสภาพคลองเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางสวน 

• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผูออกตราสาร ผูค้ำประกัน หรือคูสัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผูออก

มีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เชน เมื่อมีการ

ประกาศงบการเงิน เปนตน 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
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ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative Risk) : กองทุนอาจมีการเขาทำธุรกรรมการซื้อขาย

ลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio 

Management)  
 

• เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง  กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏบิัติ

ตามสัญญาที่ทำเอาไว เพื่อลดความเสี่ยงของคูสัญญา กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของคูสัญญา และ

คัดเลือกคูสัญญาที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) 

• เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ในชวงที่ราคาของหลักทรัพยอางอิง

ของสัญญาซื้อขายลวงหนามีความผันผวนสูง อาจทำใหราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนามีความผันผวนสูงมาก

ไปดวย ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการถูกเรียกใหวางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ซึ่งสำหรับกรณีนี้ 

กองทุนจะเขาทำสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับตราสารทุนตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. เทานั้น และกองทุน

จะคงเงินสดไวในระดับที่สูงกวาระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตลอดเวลา นอกจากนี้

กองทุนจะติดตามสถานการณราคาอยางใกลชิด เพื่อจัดเตรียมสภาพคลองใหเพียงพอในกรณีที่อาจจะตองวาง

หลักประกันเพิ่ม 

คำอธิบายเพ่ิมเติม (ตอ) 
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