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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ) 

TALIS EQUITY FUND: TLEQ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย

วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดั บ

ความน่าเชื ่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที ่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก

ท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโต

ดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาส

เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,732,907.39 บาท และ

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.1342 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 อัตราผลตอบแทน

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 1.34 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นทุน 

 

ภาวะตลาดหุ้น 

 ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1550 – 1750 จุด มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยมี

ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวนคือประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายอย่างต่อเนื่องของ Fed หลังจากตลาดหุ้นปรับฐานในปลายปี 2561 SET Index เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวใน

ทิศทางขาขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศเริ่มมีท่าทีเจรจากันได้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เคยเป็นขาขึ้นเร่ิมเปลี่ยนทิศทางเป็นขา

ลง และการได้รับการเพิ่มน้ำหนักจากดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากเดิม

ประเทศไทยมีน้ำหนัก 2.3% ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% การปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้ทำให้กองทุนที่อิงการลงทุนตามดัชนีต้อง

เพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้น และยังมีกองทุนประเภท Active ที่ใช้ดัชนี MSCI เป็นดัชนีชี้วัดที่ต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุน

ในหุ้นไทยด้วยเช่นกัน ทำให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปี 

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อ

สหรัฐฯ เองและจีน ภาคการบริโภคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภาคการผลิตชะลอตัวและภาคการลงทุน

หยุดชะงัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขึ้นภาษีนี้ ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศ และในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากตัวเลขจีดีพีที่เติบโตในอัตราที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง โดยภาคการส่งออกสินค้าและบริการหดตัว ผลผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรหดตัว ส่วนการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แม้จะยังเติบโตเป็นบวก แต่ก็เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ทำให้มีแนวโน้มที่

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่ำกว่า 3% ทำให้ภาพตลาดหุ้นดูไม่สดใสนัก และ SET Index เริ่มมีการปรับฐานในช่วงเดือน

สิงหาคมเป็นต้นมา 

 เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศต่างดำเนินนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ รวมถึงการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไทย

เองก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเช่นกัน หลังจากนี้ไป เมื่อมาตรการทางการเงินและการคลังของ

แต่ละประเทศเริ่มทำงาน คาดว่าภาวะเศรษฐกิจน่าจะค่อย ๆ เร่ิมฟื้นตัวขึ้นได้ ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำและยัง

มีแนวโน้มปรับลดลงได้อีก ค่าพีอีที่เหมาะสมของตลาดหุ้นมักจะสูงขึ้น ค่าพีอีของ SET Index น่าจะยืนอยู่บริเวณ 

15.5 – 17.5 เท่าได้ในปี 2563 จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 15.0 เท่า ซึ่งคิดเป็นระดับดัชนีที่ 1550 – 1780 จุด โดยมี

สมมติฐานว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 8 - 10% ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งทำให้การ

ลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ หุ้นทนุ 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมลูที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th
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TLEQ

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(20 ธ.ค. 59) 

TLEQ 8.25 -3.52 0.11 2.11 N/A N/A N/A 0.46 

Benchmark3 4.80 -3.43 -0.74 -0.05 N/A N/A N/A 4.97 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

10.77 10.99 11.21 11.41 N/A N/A N/A 11.51 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 9.36 9.63 10.36 9.91 N/A N/A N/A 9.56 
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ff'W'Vl':i'l"H:J 

11'Wft.:J'V,J'W\Pl llJ\jftfil��li'J':i:IJ ('ilrlTVJ'W 24,943,036.17 UTl'l 

1'Wil 2562 um: 27,833,590.32 mvi hiil 2561) 

11url1mmrm 

'il1rn11-.11! w,rn II ft� 1o1 flfl! 1J v 

'illflfll'i'UW11'Wft.:J'VJ'W 

9) df 
l'illl'l'W 

., Ji ,,, ' 
'illflfll11U'll'fl'flll'l1'W1f.lMVJll 

ri1W�1vrr1.:i�1v 

,, ' """' ,,, 
'11'Wffll el_'!.! 

d 11J j/aJ 9/.::!:I I 
'VJ'!.!VI 1\ol1U'illfl�tlel'l1'W1f.lft.:J'VJ'!.l 

fll l'i('Ulfl'l'Jll)ff�fflJ 

,rtY;llfufflJ�ft 

'll lfl 'l'J l!ff�fflJ'illflfll'ifl ll 'Ull •:Jlll 

-==i, QI r/ � I f 

ffl!Vl'i'VWIJ"l'l 'Ii \Pl ell'l'W'Jf.l 

,l'1mur1u1c.1ft.:iVJll�'il1ml1mf:iJ.:ir1lJ1o1 ru iuifuil (m.hv) 

3, 8 

6 

7 

4 

2562 

24,496,276.00 

1,502,559.64 

37,838.07 

201,900.43 

26,238,574.14 

420,899.73 

1,003,795.95 

80,923.30 

119.53 

1,526.15 

1,507,264.66 

24,731,309.48 

24,405,255.86 

UTVl 

462,588.52 

(136,534.90) 

24,731,309.48 

10.1336 

2,440,525.5846 

2561 

26,597,692.00 

1,240,802.28 

6,369.06 

68,690.58 

27,913,553.92 

163,264.62 

85,051.54 

1,618.69 

249,934.85 

27,663,619.07 

27,874,322.03 

896,386.58 

(1,107,089.54) 

27,663,619.07 

9.9244 

2,787,432.2015 
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u1],J'Vl �'W!�fl'll liw�-:i:iJe:imi' �lf1\el (:iJ111'li'W) 

'l.J1],J'Vl 'li.fll'.i'lil-:J �lf1\el (lJ111'li'W) 

u1],J'Vl 9fl'W-l'VlcJ 1S'W�1i'.lc1i-:i1rn'W�fleJ'Uft'\911fli'W �111\el (:iJ117'li'U) 

'V'lil-.'.l-1l'WHJ::::tl'lfil'.itl/tllilfl 

u1],j'V] ua'u 1'b'�'Vl flfi'W 1Sw'We:i!i �,n\el (lJ111'li'W) 

'l.J1],J'Vl U.fl1lJ !'Wl!'Jelf �lf1\el (lJ117'li'W) 
u u t::1t. u d 

'V'I rolllleltl'-1111'.i:l-.l'tl'i'V'ltl 

u1],J'Vl eJ:iJ\91:::: f!e:i1i.lm'.i'li'W �7f1\el (mrnrn) 

'l.J1],j'VJ !GJ}'U'VlfoW(,JJ'Wl 'illf)\el (lJ117'li'W) 

u1],J'Vl l\eleJ:::: !!'V'll'l'YJ'WlJ nN �lfl\el (lJ111'li'W) 

u1],J'Vl iuu�1rn'lirn rrn!i.Jm';i'IT'W 'i\'1n\Pl (lJ111'li'W) 

'ill'U1'U11'U'JcJ 

9,800 

11,400 

33,000 

13,100 

51,700 

39,100 

75,400 

29,600 

32,900 

19,400 

36,200 

22,500 

56,400 

14,500 

30,700 

11,300 

350,100 

112,300 

(Ul'Vl) 

3,496,700.00 

1,729,700.00 

1,767,000.00 

1,855,915.00 

739,200.00 

822,025.00 

294,690.00 

2,327,210.00 

1,505,350.00 

821,860.00 

4,081,160.00 

2,249,600.00 

556,010.00 

1,275,550.00 

1,041,640.00 

713,140.00 

328,500.00 

1,012,148.00 

243,648.00 

768,500.00 

3,333,601.00 

650,840.00 

703,425.00 

1,505,430.00 

473,906.00 

14.27 

7.06 

7.21 

7.58 

3.02 

3.36 

1.20 

9.51 

6.15 

3.36 

16.66 

9.18 

2.27 

5.21 

4.25 

2.91 

1.34 

4.13 

0.99 

3.14 

13.61 

2.66 

2.87 

6.15 

1.93 
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. . 
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29,300 

171,100 

37,300 

5,400 

39,700 

137,000 

58,600 

(1Jl'Vl) 

4,337,915.00 

2,212,150.00 

1,847,880.00 

277,885.00 

1,144,800.00 

1,144,800.00 

371,195.00 

371,195.00 

1,246,700.00 

1,246,700.00 

247,292.00 

247,292.00 

24,496,276.00 

24,496,276.00 

17.70 

9.03 

7.54 

1.13 

4.67 

4.67 

1.52 

1.52 

5.09 

5.09 

1.01 

1.01 

100.00 

100.00 
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u11'J'Vl 1wuv{ �w1o1e1ftui'utt'Wil 'i\'111\il (1J'l11'li'U) 

u11'J'Vl 1virnTI'm 'i\'111\il (1J'l11'1i'W) 

u11'J'Vl tti'1ttriilew �\ilttB'Wr1m!t�1o1i-:i 'i\'111\il (1Jt1W'W) 
"' d 

l'lltl.!'Ji[J 

u11'J'Vl ;vi e1e1m1 'i\'111\il (1J'l11'li'W) 

. � OJ ' V 

lJ'J tll 'J':ill!11 :IJl flelff 11-:J 

u11'J'Vl 'li.fll'.i'lfl� 'il1f1\il (1J'!11'1i'W) 

u11'J'Vl �1 u-1 Yw ituliii'i !'Ji� 1101-Jr1fleJ'Wti1o1f r1i'u 'i\'111\il (1J'!11'1i'U) 

l'!a-3-3l 'W!lil:::m'.611qf ill ili'I 

u11'J'Vl iJm1. 'i\'111\il (1J'Vl1'1i'U) 

u11'J'Vl iJm,. 'ffl'Jl'illlrl:::riii1o1tl11o1'J!�l'J:IJ 'illf)\il (1J'l11'1i'W) 

il1 m1r1 ilm1:::tr1 ii Kru'YI

6,900 

6,800 

41,600 

84,700 

38,100 

24,400 

58,000 

43,900 

24,500 

28,300 

15,600 

54,800 

41,500 

5,800 

20,600 

(UTVI) 

3,591,320.00 

1,435,200.00 

1,315,800.00 

840,320.00 

2,938,340.00 

1,033,340.00 

1,905,000.00 

2,782,280.00 

884,500.00 

1,450,000.00 

447,780.00 

3,575,300.00 

1,672,125.00 

1,903,175.00 

1,722,380.00 

401,700.00 

1,320,680.00 

2,809,475.00 

2,043,875.00 

765,600.00 

1,112,400.00 

1,112,400.00 

13.51 

5.40 

4.95 

3.16 

11.04 

3.88 

7.16 

10.45 

3.32 

5.45 

1.68 

13.45 

6.29 

7.16 

6.48 

1.51 

4.97 

10.56 

7.68 

2.88 

4.18 

4.18 
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� .. "' ru Tlfl'l 30 'l'lqrrnmtiu 2561

v cv -e!r. v d 

'l'I \lll'l-!lil'fl'-:l'lil'j:IJ'Yl'j'l'ltl 

1ihh1 HN'W�'W'Yl'EM vi1e1vuvie1ti 1ii1TaBeJ'.U!lf on 'illfl\91 (:1Jm'1rw)

1J1iJ''Yl !\9lel� !!VIB'V1'1!:JJ f11'.LJ 'illfl\91 (:1Ji11'lf'W)
C,,. QJ ,::::,.d{ 'j/ If D QJ urn'VI rrrnm,11e1111 'illfl\91 (:JJm'lf'W)

u1iJ''VI ijm-rl'1.1 'illfl\91 (:11m'lf'W)

'IJ'l-ftf -111!1� foiilf�flfr 

111iJ'V1 vi1e11ml'l'1.11'WlYW 'illfl\91 (:11m'lf'W)

111iJ'V1 V1l-:J1>11'W1rn�rnivlw'1fl1-:i1V1V1 'illfl\91 (:1Ji11'lf'W)

u1iJ''VI V11:IJ1 :IJ11'W 'illfl\91 (:1.J111'lf'W)

l'rlfl Tu Taiim'ilf'l-l!'i1fl!!'i'l�fll1ie1m1 

u1iJ''VI qrwiJfl ('.U'.i�!'Vll'l'l'Yll.l) 'illfl\91 (:11m'lf'W)

11:1Ji1'1-l'i'l-1'1'J'l-l (11fll'l'J'l-l 27,833,590.32 'IJl'l'l) 

77,400 

175,900 

343,800 

60,700 

21,800 

188,200 

66,300 

2,500 

53,200 

(1Jl'VI)

4,291,388.00 

669,510.00 

1,372,020.00 

1,017,648.00 

1,232,210.00 

3,502,845.00 

1,389,750.00 

1,665,570.00 

447,525.00 

31,500.00 

31,500.00 

240,464.00 

240,464.00 

26,597,692.00 

26,597,692.00 

16.14 

2.52 

5.16 

3.83 

4.63 

13.17 

5.23 

6.26 

1.68 

0.12 

0.12 

0.90 

0.90 

100.00 

100.00 
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�I � v 

fl'el�Yl'J.l!1J�Yll'11:l' 'l'i'WYl'W 
. . . 

�rnhi•rn,�'t'J'W 

tll't'ifoUii'J.l��1'W� 30 V'HJH�flltl'W 2562 

':ilclM'illflflTHMi'J'U 

':i1clM11uifur1t1 

':ilclM�'elflltlcl 

':i1mwM 

rhH'�,u 

I "' a, 

fl11i':inll'\.W:1.Jf11':i'il�f11':i 

fql1i':i':i:IJl'Ucl:IJ�l:)11'1rl'11h� Ll:J'lfW 
I "' "' 

fl11i':i':i:IJl'U cl:IJ'Ulcl'\11�11J cl'\.! 

.t:::I� llJ 9/ ill'.l:ll�'U L� 
I 'l!l/1 ,,I 

fl1 '!5'illcl'el'U 
I 'l!l/1 

'j'J:I.Jrll 'l5'i11cl 

'jll:Jf11'jfl1 l ':i('IJ1�i'J'U)ij'VITI'il1f111'UMi'J'W 

':ilclfll':ifll l ':i('Ul�i'J'W)ij'VITI�lfi� �'U 'illfll�'U '1�i'J'U 

':ilclfll':in, 1 ':ic'IJ,�'\ll'U)fl'\lln� a� 1:i.hn��u 'i11m1ut1�'\ll'U 
' ' ' 

o llJ  -=i. � d� -1 .d011J11� J 
':i1lJ':ilclf11':if11 L ':i('Ul�i'J'U)ij'\111i'illfll�'U '1�i'J'U'Vllfl�'IJ'Ull '1�'\II cl� L:I.Jlfl\Pl 'IJ'W 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2562 

820,558.85 

8,127.28 

828,686.13 

652,231.54 

11,013.94 

22,100.70 

35,000.00 

119.53 

1,100.00 

1JTl'l 

721,565.71 

107,120.42 

74,296.07 

789,138.15 

863,434.22 

970,554.64 

2561 

516,152.58 

9,284.02 

525,436.60 

508,877.86 

8,905.50 

17,810.73 

35,000.00 

200.00 

570,794.09 

(45,357.49) 

(447,484.19) 

(2,735,596.12) 

(3,183,080.31) 

(3,228,437.80) 
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fll:i 1Y1:u �'W ( '1 � 1;l '1) ! 'U ff'UYl ,r 'l"l fi'tJ"YlTI'illnfl 7:i� ll'W'U .:Jl'W ! 'W :i�i117'1il 

1 ,v '1 lc 'lJ ,� 'l'J'W )"J'Yl n'il1fln 11 '1-:J'l'J'U 

:ilc.lfll:i fll '1 :i ( 'Ul�'l'J'W )t!YlTI� !fl� t'U 'ii lfli�'W1.N 'l'J'W 

11c.1m1n, '11('U1�Y1'U)ffY1n�fi.:i '11hn� t'W'i11fli�uri.:iY1'U 
q q q 

' " 
:J.!'1 f'i lll ,l 1 c.1'1.:J 'l'J'U vi·fo .j}'El fit.1 ! 'U :i�l! 17.:JiJ 
� ,:H � d

'1 
'J}QJ ii.:!! I 

fll:i l 'i"l :U 'U'W ( '1 � '1.:J)ijYl li 'U'El .:J 'l'J'W Y1 � rn 'ii lfl �mil! 'W"Jc.1'1.:J'l'J 'W 

flm�:u�ucr1�r1..:i)'Ue1..:iiYuY1f'l"lveyY1i1t.11�r111.:iil 

tYu'l'11'i"lvff'l'ln�t.1TI 
q 

m11iJ�c.1umJM'lle1..:i�1t.11t.1r1il1c.1r1..:i'l'l'W 

C:yr11'i1m .. hc.1r1� 10 rn'l'l) 

r1il1c.1M'l'l'U ru iu�uTI. q 

I "' � I >;;II 
'IJ"Jfl : i1'U1c.lM'l'J'W'l'l'Ulc.l 1U:i�i117'1ll 

2562 

107,120.42 

74,296.07 

789,138.15 

970,554.64 

7,112,539.74 

1.JTl'l 

(11,015,403.97) 

(3,902,864.23) 

(2,932,309.59) 

27,663,619.07 

24,731,309.48 

2,787,432.2015 

707,150.8165 

(1,054,057.4334) 

2,440,525.5846 

2561 

(45,357.49) 

(447,484.19) 

(2,735,596.12) 

(3,228,437.80) 

11,859,740.12 

(2,689,157.21) 

9,170,582.91 

5,942,145..11 

21,721,473.96 

27,663,619.07 

1,909,805.7937 

1,109,085.3617 

(231,458.9539) 

2,787,432.2015 
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� u m � w:ri�u ITA 

tlrntuilii.r�AJ'W� 30 'Y'lql'l�tml'W 2562 

m�!l m1u ff\?l 'illflfi 'il fl'J'J:IJ\elll'U'l-! <ll'W 

fll'j' ivi:11 �'W( ft\91 ft '1) l'W fl'W Yli''Vl cJ{J'YlTI '\J lflfll'j' \elll'U'W '1 l'W 

ti fun 1:; Y11J m 1 i � :w �'W ( ft \Pl ft -:i ){)'Yl TI 1 u fl'W Y1 i' � V{)'Yl TI 'il 1n fl 111e111 u 'W -:i 1u 

1rri�w1'Wfl\?lflY1TIMm'illf1(1flt11u)n'ilm'J:IJ\elll'U'W<ll'W 
q 

.d J'9 31 ,J QJ J/.,:!:f. I fll'J m :IJ 'U'l-! l 'Wl '\Jl'\1 'W 'illflfll'J'J1J'liel rl'l-! 'Vl'W 'JEJft<l'l'J'W 
c\ di 

1 '1gl• gJ ' m1m:1J'U'l-!(ftl'lft<1) mm 'lf'illEJrll-:J'illEJ 

m11�:11�uiumi'h1u '1�rf1-:i�1v 
c\ di 

1 
,J=, ,A m1m:1J'U'l-!(ftl'lft<1) 'WM'Wff'WeJ'W 

11vm1 ( n1 '11)'ll1 \?l'Vl'W fl'VlTI�l n\91 �'W '\J1m1uft-:i Yl'W 
q q q 

'j'lEJfll'J(fll I 'J)'IJl\?l'VJ'W{J'YlTI� cJ<l hhn \Pl �'W '\) 1m1'W ft<l 'l'J'W 

i1iWl'l{J'YlTI Mm'il 1n(1 fl t/1 u)n'il m1:111e11iuu -:i1u 

m�u m1u 1:'rn 'illfln 'ilmrn .fi' \ol'n 111u 

fll'J 'UTEJ'\1'1-11 EJft <l'l'J'W 1u 1:;1111-:iiJ 

m1fotei iii'W 11 il 1vft-:iVJu 1 u 1 :;1-d1-:iil 

t1'Wfl\?lfl'V1TI Mm ll lf1(1 fl t/1 u)n 'i]fl'j''j':IJ .fi' \ol'\1 ll1'W 
q 

t1'WNlfl1i'Wlrll'Jl�:IJ�'l-!(ft\9lM){J'YlTI 

t1'WN7fl1i'Wlrll'J ru l'W�'Wil 

i1'WN7fl1i'Wlrll'.i ru 1'Wtlmvil 

'I.Jl'Vl 

2562 

970,554.64 

(23,783,360.20) 

26,748,210.42 

(31,469.01) 

(133,209.85) 

257,635.11 

1,003,795.95 

(4,128.24) 

119.53 

(92.54) 

(74,296.07) 

(789,138.15) 

4,164,621.59 

7,112,539.74 

(11,015,403.97) 

(3,902,864.23) 

261,757.36 

1,240,802.28 

1,502,559.64 

·2561

(3,228,437.80) 

(52,277,104.06) 

42,918,263.75 

(3,854.56) 

652,929.64 

(668,209.40) 

46,338.87 

327.78 

447,484.19 

2,735,596.12 

(9,376,665.47) 

11,859,740.12 

(2,689,157.21) 

9,170,582.91 

(206,082.56) 

1,446,884.84 

1,240,802.28 
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1J1Yl 

rl111f uili'Wl)'lil 

1u� 30 WtJfflimcJu 

'll't1J,Jl1Nl1fll:i�1rihmu (�m-nhJ) 

J,Jl1fi111iJ11'J1N'l'.!'W !�IJ!!Hl 

J,Jl1rilff'WYIJWUl)'Ylli�'Wil 

:i 1cJ ! ;('\J1 \il 'I'.! u )'ill fl n'il rm 1J1:1.:i 'l'.!'W 

:ill'J !;('\Jl\il 'l'.!'W)'illflfll:iM'l'.!'W'!J'Ylli * 

:ill'Jfll:ifll I :i('\Jl\il'l'.!'W)'!J'Ylli�!fl\il�'W'illfli1'Wl1.:t'l'.!'W ** 

:ill'Jfll:ifll I :i('\Jllil'l'J'W)l)'Ylli�!'J.:j !l-1!fl\il�'W'illfll1'Wl1.:t'l'.!'W **

:il l'J 'l ;('\Jl \il 'I'.! 'W )'ill flfl 'i) flJ:i 1Jl1.:t 'l'.!'W vi\if u 

J,Jl1rilff'WYIJWUl)'YITI'.Ul111'JU 

fl lilrnhu 'VIN m:i 11u � rl1 i'lt!J 1rn �'11' ll l,Jl1 '.U :i � flll lJ!�IJI� 1J�rl1 i'lt!J 

l,Jl1rilff'WYIJWU'!J'Ylli'.Ul111'JU (vi''W lJl'Vl) 

fl\il:i 1 ff1'W '\J ll .:i ri l 1 cffli ll'J:i1 IJ�ll l;Jl1 rllti'W YI f 1'l Ul)'Ylli 111 l'il � l'J'.i:; '111N iJ (%) 

fl \il:i lff1'W '\Jll .:t:i ll'J 'li 'il lflfll:i 1:1.:i 'I'.! 'W :i 1IJ�ll l,Jl1rilff'W\!l11'l U'!J''Vlli 

1111'il�l'J:i:;wh.:iil Co/o) 
Q/ I 0 QJ d ,  ¾ QJ l .=,, 

ll \il :i lffl'W '\Jll .:t 'il l'W 1'W tl 11 'il l1 l'Jtl 1.:i'W 111 'W fl'\Jll .:t fll:i 'Jill '\Jll'Jl.:i'W lN'l'.!'W 

:i:;wi1.:iilITTe1J,J1:1ri1ti'WY1fwul)'Y1TI1111'il�cJ:i:;1111.:iil (%) *** 

.v .,:!. ""' 

'\JlllJ'i:lll'llJl\illJ 

* r11'W1UI 'illfl'\ll'W1'W'l1i111'J��111,l ll'J!!TI11111'il �l'J'.i�'l111.:tU

2562 

9.9244 

0.0360 

0.0149 

0.1583 

0.2092 

10.1336 

3.18 

24,731 

2.37 

2.72 

172.93 

2561 

11.3736 

(0.0205) 

(0.2008) 

(1.2279) 

(1.4492) 

9.9244 

(13.56) 

27,664 

2.40 

2.21 

353.53 

** '1l't1J,Jl1�ll'l1,J11'J�:ill'l.:il'Wtll'il ll-11\J'W I '.Ul'W 'Vlff'Vll.:il�l'l1fl'WfllJf17:i l'.U�l'l'Wll'.Ul1.:t 1 \ill'J:i11J'\Jll.:t:ill'Jf11:ifll I rn1ll'Ul\il'l'.!'W
da. � , dd. I JI. I i..1 l<J.J QJ 

'ill fl f11 :i\1.:t 'I'.! 'W Vll fl\il'\J 'WI 'W :i :;111N iJ !'W ll .:t 'ill fl'Ji1.:j 11!11'\Jll .:t :ill'Jf17:i'lill '\Jll'l'11 'W 1 l'Jl1.:t 'I'.! 'W 'W 'W '\J'W ll �fl Uri 111J N'W N1'W 

'\J t1.:i :i 1r11v1111\il '\J t1.:i11 u1:1.:i 'l'.!'W i u :i:; 1111.:iil 

* ** 'lJJ u u n m1 u N1flTI'W1r11 :i 1rn:; 11u 11.:i 'I'.! u i u J 1fft)!t!Jl H11u 1111� fll:i it1 '\J1 m1 u 11.:i 'I'.! 'W; ll•H \J m1cJm :iit1111 t1
,=, I � .:=,. dl \/j I � J ')" d <ll "'l �. 'i d aJ JI. ,:':.i. 

'\Jll'JM'W lN'l'.!'Wlll'Jl.:tll 'Vl'il:i .:j'Ji.:j !IJ:i11Jtl.:jfl1:i'lill l \ill'JIJ'fft)jt!Jl'Ull'Jrl'Wri:ielfll:i'\Jll'J 1\ill'JIJflt)jt)jl'lillrl'W 

rl111fornw1.:i11�1u� 

20 iu111r11J 2559 o.:i 

30 Wt]ffllflll'J'W 2560**** 

10.0000 

(0.0666) 

0.4530 

0.9872 

1.3736 

11.3736 

20.18 

21,721 

2.13 

1.50 

460.66 

* * * * '11' m,111 Y11.:i fll:i 11 u � rl1 rltlJ rl111 f u rn1 25 60 'lJJ m1J1rn Im l'llJ! � cJU flu iJ tw1 'li1� ll.:t 'il 1 fl lJ:it1 m:; cJ:; nm tl't!J;Ju fl1111� .:i iJ
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M,l,l,NWt@fl,M,t11LLJfU@�ffi,k,JL!,l-;::1LJJM,ij1tLp@ru1,;::w1Jl-:!�fth 

!J�DQ fl,@�Lrt:U� Lit� M, tl 1LLJ Ht,,\, M,L NlL11LLJ ltLTh1WLrt:L !1,rlll M,tl rL LI m 11 Q LJ;:: rr, w u mL rt: l,l, M, 1, lJrt@,Q,fi 1-:!1Wf!.11LLJ 
• 

rr,,k)lfi �m11rn� � 1,QLrr,�@;::tJ m lr,rr,kfl,1LLJ nijl[TI u1, nqrn w 1 kl u,1�rfl,tL� u;::r nt1 rLLJtLl,,\, rtLtQLrrLumKr 1/\Lrt: 

rr,yrt:Q 111L!A,IL u@ �1�,ti, 1, @�m��,tl,1, w,.g,@�ut lr,rr,HUL urr,k11. u�ut� ntmutLl,,\,mtriLrrLLJ mKrwLrt: �DQfl,

@�Lrt: 19�l /'tl,!LWrt: 1 µnprolJU@iUn1,rt:�1µJJ;m,[1,LlJl'.,l;::Q;::W@WkUL!,l-flf1,Jt,[l,lJN�t-� �ffiDMJJ;LJl,J;LLJJJ 

Q Wl LI@@µ (09�l t lfmkfl,) t ifl,11! fl, fl,£!, tmtnLLJ tL lA, M,Lt Ql BL U 11,L Kr Wl rt:Lrt,�h 11,l,I, t@LJ l},tl ,l u;:: m 1, 

nr1� 11 J:Llln t� 1, rr,� t,(11Ji-:1 �11i1µntmu nu, mt-fiLrrw mKr 1/\Ut · 1 

[iU1, t tfl,f1,£fl,;::IJ llLJ@@�M,tJ UL! tll.,I, M,L tQU1LU M,LH\/\L rt� 1,klLLI ;::r fl,1LLJ 

Q u, 1 L RummmtnLumuL111J rI 1m w1r-1,n, RULi t@LRwrr,mmmLu rr, tL u, w11 w1 nl'A,Nw In ro ,;:, I" Jr (ti (ti 'I;, o l'tl/6 In 

Q l.,1,1. LR,llJfl,YQl,!111,�ftl. 11 ntl 1LLJ 11t M,L��t@fl,LJl'.,W ;::JJ,rt:LW@� m,.t1,t� kll.,l,J;:: rr, 11,1, 11,UQlrL).A, W,Q,rlllt@fl, yJt JJ;:: 1f1,L!, Wf 
' ' . 

rt:Li.0f11.11ij1U�Llt�M,tnLLJf1,tL).A,W,Q, 1Lllt� IALl111,ijlUl.;\11,tWI'., f1,Uef;::IJ1J Q lA, h LR,LLJ'M,ijll).A,W,Q,�].11,L,1,[}@LJt@fl, M,tJ1LLJf1,t 

"11,LA,&-IJ1LLJM,LW;::LM,11!11Ll1[11,M,JLWIA1LLJl1U /6 ,;;,-b OF t:;::, 

rr,£UL!,l-&iTIDrLU,, t-@�1 901 µrr,D tiJJ;ffi,(11LLJ mKrwLrt:n 1, wnuLyµ111111r,f'.;::1rny,murn»uri:Lwn�LJ.A,W,Q, 11. ntnL u rr, t;, 

!JLI L 11 LJ@n Q u, ].kl u, 1 � r fl,&-@n, fl, 1n l ,!:I, t@rn k 11�mr1 u u u » Urt:L w fl, 1n 11, ij 1,ti, 1,@ � 1 JJ;lh ,[!, M�LJl,j;LlJ JJQ w lJ J,klL u;:: r fl, 11 
/f, I I I I 

&iTIDrLLJt-LL,1,�J:LQfl,l 11,11;::trn mw�uu t�rt:u ntmutLIAmrnLruumKrwLrt:mwn�L);-1,W ,g, 11,l'A,t@LJt@fl, ntmum 

11t-H,llll1t-Ll,l,�1!,1LUltoltlUI ·z 'I;, 0 .ni p 

11,l,1,(;lJQl'.,ftU@��,tl,1, lJi-:111,J:LM,tWL� ftl,fiLl1Ql 11,�ftl,1,t@U 

fl,@Jl,11,�Jrt:ll'.,l,JN@iUWM,!,lLY "W"IJ"Ll 1LLJrt:rw;::mt,JM,LtU,!1,L!,l-µmw �1.tLp@QllJU@�U tpunr@w1,1cLp@ 

n��QWl 111-:1u@wLurLLJ@�u 11,� ngg M!IA@�UJM!IALIE un 1, 11l'A,t1111wt,1-1,rt:u. 11,� @1f;Llhm¥�fiW1 QLn,uurt:rwril@iU I I /f, ff, 

1'1,l,JQLfl,LffiffiJJrt'.rl w 1 @!{,f,LLJrt:rwril@rn QM,f,L,1,UIJ Urt:rl u1, rLLlrt:BLJ1[Ll.,l,O,L@l1,l,1,t@LJMmu 11,l,l,t@Llt@fl, 11,LA,tlJQl'.,M,[,,I, }? ('D i:;:, !r }? I' t'0 (t) l?/6 0 &=> J 

UL� nti nl'A,t� µ ut�rLJJLrw µ U&-fi lnLJJLr tim 1, 11l'A,1c11&L@ 11,l'A,t@LJ@� u1 µ nqm 1, 11,u,r;-@u t@n, � IAQ r-1,,!·HJ MJIA 

L!41Jrtt@n, 08 ;::11Q@fl�LJQ@k1ftl.�m,[1,1ll1@m1,Q�timwp1,l'A,uJJLrwr-1,1, �1nsodx;q:m Cf M,LA,t-@Ll,tl,1, 11t-:1qiµ;::m RUEM,J, 

fl1 r-1,rimw1 @1 @1 rt:@! QMrLWIJUWLIJkl @ru;;::mm1A1 kl1A1;::rritu1mMrl,,\,LJ1JUWL1JWr-t,1 r-1,rim;::1Aw111ARrm@n,mmJJr-1,u I u In Ip' In p I' ro l"D }? IJt J " l I' l'0 ro b � ID � rn f6 

11,l,l,f,LJJL.sl.011,1, M,l,l,[}lJQLfl,Ql M,�QWl rLUt-W 1 �L@WM,ULY�ftl.;::IJ 11 M,l,l,t'lJQl'.,f1,UM,�@�11k1AlJl;::rrri:u.nl'A,t@Ul1,ij111,l,l,t'@U 
• 

nut@Ut@n,,ri,Jl,Ql;::rr,1J1-:1m1'1,�n,ij1 

(M,Jl,LUrt:) wyL� MIA1tiLJUl,JLM,![�rlW1 M,l,l,f;-IJQ1'.,f1,Uitrl[!!;::l.,l,QLM,M,ij1 (M,Jl,LUrt:) wyL� LQ![�@%}s!tlurLt,JLM;::1J1111,l,1,(;@U 

1LUW,Q,�11ijl ("rLUW,Q,l,,\,�irr,,,) WYL� JJ�LIA M,t,1,t@Ll1LLIW,Q,JM£L,1,UEUl,,\,roR,if1, (L,1,Lfl, 01 ;::QM,t,1,tlJQ1'.,[1.UL!41Jrt 11Ut'IJQ1'.,f1,U 

1'1,LIJ ooz M,fl.J(;fl,1J) l.,l,Lfl,M,LIJ ooo'z M,Qfl,1;::L,1,W(!,M,l,l,1'1,t'H1,l'.,M,Ll1rt: 6��l rt'.l,JLl'.,M,![ 0l lAl'1,l'.,@rt:I (.:w·IJ"U,,) QM,1l.,l,UIJUWLIJW (6 Ip' 1 (6 J::;' ,;;,-o J:, to f' l'D \?' I' rn f'D 

;:: !Jim MrlALJIJ [,,l,f1,LJLLJrLLJrt:rw;:: m l,J mt LI il,LJJl1Llrt:U. M,l,l,t'@LJ M,rl!M,Q m;::IAW 11 (.Jtt,1,t@LJ,,) M,l,I, M, U )J,IJL IAW rl!M,t,1,t'(W f' It> /"ti l'D O (ti 0 ftl IP }::;:' /6 ,;;,-,� 

11,i'.m� ��Ll,l,�fllM,LtNWNm�mR,U� ·1

Z9SZ MJRU�1!tlM 0£ �11i�f:m,¥!l11kUL-\:!

rttltLUl1t-f1,GU:::tfl,l.6U1flll'!',!-I, 

11,Ll,11,� ��LLl,�flli'tLtt-GU 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 19



ff m1'lf1:1h111Jr.yiM1.h:; mrr'l �:IJl\ol'Jj!l'W m11w-:i1u'V11-:iflm�uu 'lJ'I.Jllf rnh-:i (1.ffi.1'1.Ji .:i 2561) llft:;u 'lJ'IJ ln �

�-:iiJNft'lJ.;Jfl'IJ Hrl111f rnum11�u �iJnirnJr.y;&JJ'l m1l011 i1-:i1u� 1 lJfl'JlrUJ 2562 :IJl\91'.ij!l'W m111cmu
'Vll<lfll'H�'U i-:imh1 Mfom1'llf 'IJ'U1 -:i111mr \91 !111J�'Ul�'el l ttii1d'011 ll'vi 11vi l'J:J_Jfl'IJ:JJl\ol'Jj! l'Ufll'J'Jll'J-:Jl'U 'Vl 7-:J fll'j l�'W
'j :;whnh :;1'Vlrl' L\91 l'Ji'h'U '111 aj1£lu fll'j eJTI'!Jll'Jltt 'li\9ll'il'Ul� l'J1fl'I.JTI'U6'1J�'Vll-:J fll'.i'JJ t)!i11ft:;fl7'j Mu 'U 1'll5u�
Vll<l'lJt)!inrn:fl �lJl\ol'Jj! l'U

� .;JlJl\ol'Jj! l'U fll'J'Jll'J<l l'U'Vl 7-:J fll'H�'W'N 'JJ'I.J 'lmJiJi-:itl

:JJl\91 '.i '\i l'U fll'J 'J ll'J-:J l'U 'VJ 7-:J fll'J l�'U/
fl l'J � fl 1 llJlJ 1\91 'J '\i l'U fll'J 'J l l'JHW 'VJ 7-:J fl l'J I� 'W

:JJ7\9l'Jj!1'Ufll'J'Jll'J<ll'U'Vll<lfll'H�'W 'N'lJ'I.Jvi 1

'" mi-:i
fll'J'l,J llJl\91 'J j! l'U fl l'J'J l l'J-:J l'U 'VJ 7-:J fl l'J I� 'U

9 91 d 
" 

m i'JHD'Wflf-:imfl
'J ll'J '1 l'i' 'illfl'ffWWl�'VJlfl'I.Jft fll'i17

u u "' 

OJ ,={ I 1 '3/ 'J'I.J'l1'J'el 'illl'Jft1-:J11'U 7

" 
u eJfl'illflU ffm1'lf1il"l1Jt)!i'11'i'1h:;mr1Wm\ol1j!l'Wfll111v-:i1u m-:im1 l�'Wu uu'llf '1.J'lli-:i ('llf u'lli-:i 2562) 1rn:;
1u 'JJ'I.J 'l mJ �-:iiJNft'lJ-:J rl'I.J Hrlrnf u-:i1mm�'W�1J10'1.Juwi1il1'1 u111011i1-:i1u� 1 l1fl'J7fll1 2563 m\911'\il'U

u ., 

"" � ' '1 9)0J � I Ill � I ,::!! 0J Gt 9',=:1 .J � GJ 9),:::t 1/. I ,:::{ Q.I fll'.i'Jlcl-:Jl'U 'Vll-:Jfll'Jl-:J'W \91-:J flftl1 \91 'J'I.Jfll'J1J'J'I.J1J1 <l11 'Jel 'il\91 !'11:J,J 'IJ'Ull"l '0 rn lJl'U 011ll'Vl ll'Vl l'J:J_Jfl'l.J:JJl\91'.ij!l'U fll'J'Jll'JHW
'Vl 1-:i fl m1u 1:;1111-:i 1.h:; 1 'Vl rr 1 \91 mhu 'l 11 aj 1 £1u m10 nm v 'l tt 'li\91 l '\J'Ul � v111'1.J 11itl 6 'lJ�'Vll-:i m11J r.yiu ft:; m1 'l tt
ll 'U'J'U Bu�'Vl 1-:iur.y;nrn:fl �lJl\ol'Jj!l'W
' "

9'1-:imm11u mn1v-:i1u 'Vl7-:JflTH1uu 'JJ'I.J '111 liiJ i-:iu
. ' 

.:::i, a., ,:::{ 0.1 I 
lJl\ol'Jj!l'U fll'J'Jll'J-:Jl'U'Vll-:Jfll'Jl-:J'U'N'l.J'l.J'Vl 16 fft)!t!Jll'lfl 

N71'J'l.J1m1'1J'el-:Jfl'el-:J'l'.)'U M'll1 :;1iJumh'0u 11 m\91 ':i'Jl'W m111v-:i1um-:inm1uu U'l.J'U{'l.J'I.Ji-:i ('Uf 'l.J'lli-:i 2562)
1rn:;1u 'lJ 'lJ '111 li i-:i fl ci11 '1liii Nftm:;'Vl'I.JeJ ch-:i1£!1.Jm1:;rl1r1 ilJ� eJ-:J'I.Jfll'J 11url111 f 'l.JiJ�1il1 'l �

lJl\ol '.i '\il'U fll'J'Jll'J<ll'W'Vll-:Jfll'j 11u ncirn fl10-:J:U el'Vll<l fll'j 11u 'U'J:; fl 'el'l.J �11'J:1Jl\ol'J'\i l'U fll'J'lJW:il- :JJl\ol '.i'\il'U fll'j
"9 q "9 � 6,9 

11v-:i1u m-:i fll'J 11u11 ft:;m1�fl17l1l17\91 Hl'U fl 1111v-:i 1u 'Vll-:J fll'J 11u i1mu 5 u 'lJ'l.J L\91 v11 ftflfl url1r1w 'IJB-:J
., u " 

m\911'\i 1u i-:i fl ci11mtlM i.:iu
., ' 

:IJ 1\91 'J '\i l'W fl l'J 'lJ 'ill im 7\91 'J'\i l'U fl l'J'J 7 cl-:J TW 'VJ 7-:J fll 'J 11 'U/
fl l'J � fl 1 llJ lJ 1\91 'J '\i l'U fll'J 'J 7 cl-:J l'W 'VJ 1-:J fl l'J I� 'W

mmi1u fll11Jt)!i 1u 'JJ'l.J'n 32
mm�7'Ufll'J'Jll'J-:Jl'U'Vl1<lfll'Jl1'U 'U'lJ'I.Jvi 7
mm�l'Ufll'J'Jll'J-:Jl'U'Vll<lfll'H1'W 'N'JJ'I.Jvi 9
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3. 

q � 

f1 l'J \ll 'fl 1 llJlJl\ll 'J'il TW f1 l'J 'J 7 EM l'W 'V17-:J f1 l'J L-:J 'W 

f11'j�'fl':ll:UlJl\ll'JJ1'Wf17'J'J7c.l-:J7'W'Vl7-:Jf17'jl�'W ll'IJ'l.Jl1 16 

"" 
l'J'eM 

n m'f el-:J fl'W fl 1w L �c.1-:i 'll el-:J l�'W TI-:J'Vl'W fl'VlTI t 'W 

0 ·.:Ne::,, .<:::\ 9) 

' q 

f1 l'J 'lm � 'VI 'W fl'W 'V17-:J f1 l'J L-:J'W \911 l'J\ll 'Jlfll'J'Vl'W 
q 

lJ 1\91 'J'il l'W f1 l'J'J lc.1-:J l'W 'V17-:J f1 l'J l�'W f1ft lJ \?7-:J f1 ft nu\:i l'i''W fl ll'l 'W \ill'! fl f1f11'J L� l'Jlfl'l.J f17'J 11 \ol U 'J � Lil'Vl U TI� f1 l'J1\ol lJTI � 7 
.. q � 

1r11 el-:J{j el'Vl 1-:in 11 L�'W #! 1 l'Jl,J TI� 1��TI11:i.rn1 el11r1 l'VJ'W i \il llll'IU 7 l'J 1 \ol l'JVI ,mru 1'il1nu1 �Lil'Vl 'llel-:JLr1i el-:J{ielm-:i 

f17'Jl�'W fl f1'l:I 'ill�'llel-:Jm �U bl'l�'W fl\ol\ll 7lJfltlltU 7U TI� llJ!\ol TI'li'J fl'il 'lJ el-:Jfl'ilf17'J (Business Model) 'VI fl f1f17'J I� c.11fl 'lJ 
u u ' 

,:;:,i.,:::t O 9) I d. di � ')'  99' .<:::\ 'J) ..:::-. d  I .<:::\ � 

Tlif11'J 'fll'W 1 'ill f11'j \ol el c.l 'fll'U el-:J Im el-:J lJ el 'V17-:J f)l'j L-:J 'W ! \ol ti ! 'liU 'W 'Jfl \ol 'll el-:J N TI 'lJ 1\ol'l'.j'W \911'\.,!l fl 'J\91 \91 'Vl 'fl1 \9111 'il � L f1 \ol 'll'W 

U TI�l'I fl f)f) l'J I� c.11fl 'lJ nmr q/ tjiif el-:J fl'W 'fl 17:iJI �c.1-:J 'J1lJ� -:J f1 l'J U fl\ol-:J 'Jl c.lf) l'J U TI� f)l'j LU \ol!N vsu' ell,j TI!  fli el-:J{j el'Vl 7-:J f1 l'Jl� 'W 
' " 

U i:l� L{j el lJ 1\ll 'J'ill'W fll'j'j lc.1-:J l'W 'V17-:J f17'J l�'W f1 ftlJ'W fl Ni:l'IJ-:J rl'l.J L; 'il �'Vl 7 l lf lJ 1\ll 'J'ill'W f17'J'!Jtll tji fll'J� rl11lJlJ 1\ll'J'il l'W 
"'3 q '119 CJ "'9 

f17'J '!Jqji LI i:l �11 mu5'l.J'1i'Vl 1-:im1'1Jqitjirn-:i-Q 'IJ'l.J�fl NTI'IJ-:J rl'l.J 1 ;el �1 m:r 'il �'IJ'W\]f1Vf11� n 

r11c.1'l.J 1l'l 11 'll el-:J n el-:J 'V1 'W el ci1 �'VI 11-:im1 u 1 � LlJ'W N i:l m �'l'l 'l.J� eM 'lJ nm�'W lw TI� 1� :u 1 ;mm 'il 7'W m111 c.1-:i 7'W m-:i 
' � .. 

'llel-:J1'W '111\ol fi1L1UM 'l'J'W 

fll 1 rn 5el 'lJ 1\9l'Yl'Wb'f'V1TI� [J-:J "bJ L fl\ol �'W 'il1f1f17'JUf 'l.J lJ i:l ri l'llel-:Jl�'W i:1-:J'Vl'W ln'i�'W lJi:l filc.l�'li'J 'jlJ 'il �f 'l.Jn 'W-:J'l.J fll, 'j 'lJ 1\ol'Vl'W 'ill 
q q  GJ q 'U q GJ q 

Q./ ,:::i Q./ I .<:::\ 

'J'W '1'11\olrlll-:J'W TI-'.l'l'J'W 

'Jlfll'Vl'W 'lJ el-:JL�'W i:1-:J'Vl'W � ll 1ml le.I! rnt11m � c.1ci1-:iJ1m! f1 
' q 

f1el-'.l'l'J'Wlftc.lil71jL�'Wl#i\ll7lJU'J�lJ'Ji:lfl'lt]7f1H7m71'Jl#i\ll7lJlJ1\ll'J140 (4) (f1) l'Wel\ll"J7!elcJi:l� 15 'llel-:J'J71'JMflel'Wr1f1 

'J7c.1�1c.l l\olcJflNi:l'IJ-:Jrl'l.Jl;�-:JU�1'W� 20 fl-:Jl'l1fllJ 2562 
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6. !�'WNlflfi'Wlrll'i

li'Wlfll'Jfl1-:Jl'Vl'V'l '\llfl\91 (:JJ111'1f'W) 

li'Wlfll'Jc.l lellJ '\llfl\?I (:JJ11l'lfW) 
"' 

Ul'Vl 

2562 

1,502,559.64. 

1,502,559.64 

2562 

(111,909.77) 

240,718.55 

(1,107,089.54) 

'l.Jl'Vl 

2561 

(66,552.28) 

688,202.74 

1,499,697.80 

2,121,348.26 

el\ol'Sl\olelfl!Ul:J (%) 

2561 

807,566.04 

433,236.24 

1,240,802.28 

2562 

0.375 

2561 

0.375 

0.85 
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' ' 

� QJ � .::::I -=:I V QJ 

7. 'Jl£Jfll'J�'Jfl'ilfl'Ufl'il f1Ta'Yllfl£11'\Jfl-:J fl'W

8. 

9. 

1 'W a::;r111-:iTI fl el-:i 'I') 'Wii a 1cJma 'Jia fl 'ila ::;1111-:i nu �rhr1 ty n 'IJ1fhY 'Yl i� fl 1a II ri::; fl 'ilflla tu� -:iii 1�el{u11 ri::;/11'� el mal.J ma 
' � ' 

!�cJ1fl'Wfl'IJ'IJ1EJ'Yl'U�fll'J!!bl�flel,;j'YJU 'JlcJfll'Jl1fllrlt\jrJ-:iflrinr\l111f'IJ1lt1uit�lU'n 30 'VH)l'l';fllcJU 2562 llbl� 2561 ij

r],;j�el iiJtl

' " 

V i::::t v � � 
'\JO ii� lflf.J1 fl'IJ fl l'i'llfl '\Jl£J!--l'W 1:\-:J 'Yl'W 

qJ • 

'IJl'Yl 

2562 

652,231.54 

2561 

508,877.86 

'IJl'Yl 

2562 2561 

43,956.19 47,554.90 

flel-:i'YJ'W Miel'lllcJi�'WM'YJ'Wfllt1f'IJTiiuir�1u� 30 'V'lt)l'l';fllcJU 2562 t�cJtlia1l.Ji�uM'l')U1ui1i1tyty1H11u1�u 

�lm'U!1'W 50.53 i1'W'1Jl'Yl (tl 2561 : �1'1-.n'I-H1u 95.20 i1'W'1Jl'Yl) !�cJfi�!�Ufl\il'JlfeJcJ1:1� 165.82 (tl 2561 : felcJl;\� 

3 99.96) �ell.Jtl filfl'W'Ylf'l'HJfl'YlTitl1!'il � cJ'j�1111,;jTI 
� ' 

91 
fll'ifll

! � el,;j 'ill flftU 'Ylf 'l"l VL! bl �11tl nu 'Yll,;j fl l'J 11u rhu 111 'ill 'U � el ci1 u 1h ::;1rim::; cJ::;Ju �mZ-:inu 'Ylf'V'l vrhu 111 ruL �'WV! TI fl'Ylf 'l"l V
u � u 

' I 'll  SI ' 

iu j;i11:JJl?i' el,;jfll'j 'lJel,;j\911;\1�11!! flrMl.Jbl filcJ�l'Jj'j'jl.J 1� cJtiell9ll:JJ'jlfill19fel 'lllcJflU iu \911;\l� �-:i,!u flel,;j'VJU! �el1ll.Jbl�l\illl.J
OJ q ' q 'U 

lJ ru i'll el ,;j nu 'Yl f 'l"l V!! bl� rl tl nu 'V11-:i fll'j 11 u i ,;j fl ri 11 � ,;j !! fl� ,;j l.J 1;\ ri 1 '11-i !! \ii fl� 1-:i 'iJ lfl l.J bl ri 1 cJ� li'J 'jl.J el ci 1-:i n fll'j �fllrl ru
l!J OJ OJ q u 

d o.1 ,J<=i i ,=:t ,J i=l � d:! � 0.1  A'9 s; ,:::1 

fl'Jll.J!flcJ,;j'i] lflel \il'Jl� elfl!'IJ cJrlel telfllfl'Yl'Jlmm1mrnu ell'il'il �L'l'll.J 'll'WV!'Jel 1:\�M !l.Jelel\91'Jl�elfl!'IJ cJ t 'W'YlM\ilbll�l.Jfll'j 

11.J� cJu11'111N 1� cJ�1'1'11 11 lflfl\ilal� eim rl cJ1mi'ei-:i\ilm�1�l.J\f -:i t'W a1m\ila1mrntl 'ii�bl�1:1 -:i 1rn::;111n0\ila1�eimrl cJ1u 
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£9�Z: rtl.slLWrt Ol �11,fG!JlltlAt'-Qll!;Qfl,(llJtl!I��f;ll!ll ll@@N(WrtGrlllf1f,k'l].t:!,M,t1rLllfU 
' ' � 

r-um.LUf1Ni\ff,N,Qf.LU ·01 "" """' 

11, lA, J; 11 � l1 IA J:,L ll (Ill !;@fl,� 11,L i U � LJ:, I,!, H., l:,L ll � 1111 M, lA, 1c 11 M, J; 1 
F '-=-? o;;, o;;, 

IAU'l� .!:,fWL (l�WJ:,Lll 11,Jf, 1 (;r;JJJlrtLLL! J:,U,,{,J:,[1.!:,Lllf;ILl1f;l111,l!\ 11,Ulllr;J w111,l,1,J; 11 rllllll (111,fl, l!lllrn L@IA J;f;l,Ll,lftll'.,l,JJ:,L um11,i'A, J;@ll I F' 't:::> 0 
If o;;, F F 

1;::;, 

J;r;JJJ lrtLLL!J:,L UmJ;Lll 
F 

"" 

�ti 1;11w u @�un�rt�1 J;LJJLJ;l£lt-Gfl,Ll,!,L i:, � 1, LIA,� l1l1 L Gng w 1, t-r;i � m@ k1-llLrtl!lL1Jl£lt-@n, 11,rnn_tJrtU'..,l,!, rtJJ, n,t.,1,rtE, mrn

�lp,LJJL.!:,l£lll@@�IA,,,R�f1(;@fl,(l�J:,!LJ;@fl,[A,lJ1�.!:,f1,11Jp@n�t;1t-,J;,1, .!:,LJJLJ:,\£\ll@@�IA,[-L�m@fl,11,L(;M,t),1L�l:,Lll11N@�l111@�1,{,llLl1 
{'&(6 (6 I 

11,ll!\l11A�WIJNrtl1L@Ul1llt'-l!l!1HLll�UU'JJJ;!l, M,J;1l!lL11\£\�IJ11M,lA,l!\LIJl!lmUlll1,Ll:!JJ 1:-@ft!J:,Lll llllif-lJ;.l,!!�UU't'-@fl,11,t'.,NM,N (6 P I l'Df' ff 't:::> /' f?' 't:::> f'0 

ftLU,J 11Jp@n� U �lll; � 11,[A, J;IJ, ntlt-Qfl, 11,IA, 11 [1Q \£\IJN I;� 11,lA,J:,LJJLJ:,WM, 1, 11,[A, t'-11 ntl �lll(I J; Q 
P 

1i!JL IJ W 11,L ,k°l J;f;l�lftLLL!� M,lA,l;@ll

l!JLl1WM,Ll!J!cr;JJJ1rtLLW � F 

M,f;I �f1,1ll lJ11Lf,WJLJL l1 rn�mLU! �ftti (;�M,,ttt-� .l,!IA 1�.!:,f1,&-L�Ll:,l!lM,tmij 1�nt1 l:,Lll(;L 1,1,ngt;1u@�ug Mf lAM,g�r:ti M,lA,(;@LJ 
I 1 (& I (& 

11,f;I �f1, 1ll lJ 11L J:, W J M,L ,k°l t,r;i � lrtLL W
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

25,999,632.50     105.13

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 1,503,356.50         6.08       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 821,860.00           3.32       

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 1,505,350.00         6.09       

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 768,500.00           3.11       

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 243,648.00           0.99       

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 1,144,800.00         4.63       

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 739,200.00           2.99       

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 294,690.00           1.19       

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 822,025.00           3.32       

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,729,700.00         6.99       

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 1,767,000.00         7.14       

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,847,880.00         7.47       

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2,212,150.00         8.94       

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 277,885.00           1.12       

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 371,195.00           1.50       

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2,249,600.00         9.10       

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 1,275,550.00         5.16       

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 556,010.00           2.25       

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 1,246,700.00         5.04       

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 713,140.00           2.88       

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด(มหาชน) 328,500.00           1.33       

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 703,425.00           2.84       

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 473,906.00           1.92       

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,505,430.00         6.09       

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 650,840.00           2.63       

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 247,292.00           1.00       

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (1,268,323.02)      (5.13)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,731,309.48     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 1,503,356.50    6.08 

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) - 1,503,356.50    

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 

15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นราย

ตัว

มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรมประเภท ผู้ออก

อันดับความน่าเช่ือถือ
วันครบก้าหนด

ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้
ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดย
ฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น  ๆ 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 และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู ่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ 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 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) 652.23 2.14

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11.01 0.04

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 22.10 0.07

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.10 0.12

รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 721.45 2.37

* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีหักจำกกองทุนรวมได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 01 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

PTR   = MIN(มูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สิน)

AVG.NAV(มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 23,783,360.20    

30,474,269.11    

PTR   = 0.78

 หมำยเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจำก trading costs ท่ีจะท ำให้ผู้ลงทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซ้ือขำยทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ำมำค ำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภท

ท่ีสำมำรถมีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือเพ่ือกำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝำก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือกำรลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือ
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อันดับ ช่ือบริษัทนายหน้า
 ค่านายหน้า

(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าท้ังหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  13,846.50        17.19%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  7,654.14          9.50%

3 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,930.58          8.60%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน)  6,412.99          7.96%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 5,658.88          7.02%

6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  5,154.57          6.40%

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)  5,059.45          6.28%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด  4,891.31          6.07%

9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 4,822.51          5.99%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด  4,052.96          5.03%

11 อ่ืนๆ 16,088.30        19.96%

80,572.19       100.00%

* ค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

รวม*

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2562 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส หุ ้นทุน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ ่ง ข ้อมูล ณ ว ันที่ 

30 พฤศจิกายน 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 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 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 /

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 34



จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

1 สำมัญ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) GOLD 1 1 9 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณสิทธิชัย 

ชัยเกรียงไกร เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท

2 สำมัญ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) AOT 1 1 11 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

3 วิสำมัญ บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BEM 1 1 2 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

4 สำมัญ บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) THANI 1 1 12 2 0 วำระท่ี 8 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ัง ดร.ถกล นันธิรำภำกร และคุณสุ

รพล สติมำนนท์ เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

5 สำมัญ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) KBANK 1 1 12 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

6 สำมัญ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BBL 1 1 7 4 0 วำระท่ี 6 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังพลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช คุณพรเทพ 

พรประภำ และคุณเกศินี วิฑูรชำติ  เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกัน

เกิน 9 ปี  และวำระท่ี 9 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวน

เงินค่ำสอบบัญชี ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกมีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทติดต่อกันเป็นเวลำ 5 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

7 สำมัญ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) KTB 1 1 8 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

8 สำมัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) JMT 1 1 8 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

9 สำมัญ บริษัท ควอลิต้ีเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) QH 1 1 8 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ี

ต้องออกตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณรำชัย วัฒนเกษม และคุณ

สุริย์ บัวคอม เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

10 สำมัญ บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) SISB 1 1 9 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

11 สำมัญ บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) PRM 1 1 9 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

12 สำมัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) MINT 1 1 13 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

13 สำมัญ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เหมรำช HREIT 1 1 1 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

14 สำมัญ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) PLAT 1 1 9 1 0 วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2562 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกนำงสำวพรรณี 

ตริยำนันทกุล หน่ึงในทีมผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกินกว่ำ 5 

รอบปีบัญชีติดต่อกัน

15 สำมัญ บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) SPALI 1 1 7 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

16 สำมัญ บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) IVL 1 1 13 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

17 สำมัญ บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) OSP 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

18 สำมัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) SAWAD 1 1 11 1 0 วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีปี 

2562 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกมีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ติดต่อกันเป็นเวลำ 7 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

19 สำมัญ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) BGRIM 1 1 9 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

20 สำมัญ บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน) ROBINS 1 1 8 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

21 สำมัญ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) SYNEX 1 1 12 1 0 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ

ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังนำงรวิฐำ 

พงศ์นุชิตเน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกัน 9 ปี

22 สำมัญ บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BEM 1 1 13 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

23 สำมัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) CPALL 1 1 10 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยผดุง เตชะศรินทร์ และนำยปรีดี บุญยัง เน่ืองจำก

เป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

24 สำมัญ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด(มหำชน) STEC 1 1 8 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทน

กรรมกำรซ่ึงครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำร

แต่งต้ังนำยช ำนิ จันทร์ฉำย เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

25 สำมัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ZEN 1 1 10 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ี

เชิญประชุม 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ี

เข้ำร่วมประชุม

(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

26 สำมัญ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) CK 1 1 9 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ไม่เห็น

ด้วย กับกำรแต่งต้ังนำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และนำยภำวิช ทองโรจน์ 

เน่ืองจำกเป็นกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี

27 วิสำมัญ บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) THANI 1 1 4 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ

28 วิสำมัญ บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน) ROBINS 1 1 2 0 0 เห็นด้วยทุกวำระ
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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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เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

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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เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

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 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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